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Demonstrațiunile politice maghiare.
II.
Brașov Q 18 Iulie 1886.

Demonstrațiunile politice suntă de multe fe- 
liuri. Ele potă av6 ună caracteru ofeusivu sdu 
defensivii.

Ungurii, precum ne putemă convinge în 
fie-care di, au luată ofensiva pe t6tă linia în con
tra popdreloru nemagliiare, față cu cari se semtă 
mai tari, er încâtă pentru lupta loru cu inflien- 
țele contrare maghiarismului violentii din Austria, 
ei le dau unu caracteru mai multă defensivii.

Decă este să combată armata comună, Un
gurii găsescu că spiritulă în care se conduce 
acâstă armată e diametrulu opușii cerințeloră 
actuale de drepții publică, și ajunge să se în
tâmple unii lucru în sine câtu de neînsemnată, 
cum a fostă încununarea morminteloru soldați- 
loru împărătesei, cătjuți la 1849 în Buda, ca 
studenții maghiari sprijiniți de plebea de pe 
strade să strige în gura mare, că „națiunea" a 
fostu ofensată și că trebue să i se dea satis- 
facțiune.

Acesta nu împiedecă ca tinerii, cari făcu să 
răsune adi prin stradele Pestei eânteculu revolu
ționară „Kossuth Lajos azt izente", să devină 
îndată ce părăsescă universitatea cele mai docile 
unelte ale d-lui Tisza. Ajunge însă că până se 
află în capitală suntă pătrunși de „însuflețirea" 
și de „patriotismulă", de care au lipsă corifeii 
maghiari, ca să p6tă arangia demonstrațiunile ce 
le credă de lipsă pentru susținerea și progresulă 
națiunei loră.

Este dâr metodă în procederea demostran- 
țiloră maghiari și esagerările suntă a se pune 
mai multă în contulă temperamentului loră prea 
sangvinică. Cea mai eclatantă dovadă despre 
tactica ce-o urmărescă este purtarea loră de adi 
în cestiunea armatei.

Corifeii politici ai Maghiariloră vădă că 
aeji nu mai merge cu vechia tactică de-a lua 
posițiunile cu asaltă. De aceea s’au hotărîtă a 
înainta treptată pasă cu pasă întârindu-se me
reu prin retranșamente. Cererea formulată de 
comitetulă meetingului, ce se va țină Duminecă 
în Peșta spre a se pronunța în afacerea Edels- 
heim-Ianski, ne dovedesce că Ungurii și în ces
tiunea armatei au adoptată acăsta tactică.

Dăcă voră dobendi ceva său nu, acăsta ni
meni nu o păte adi sci. Scimă însă și vedemă 
că Maghiarii au căștigată cu metoda acăsta de 
luptă și pănă acum mari succese atâtă față cu 
Austria, câtă și față cu naționalitățile din țâră.

Ar fi timpulă ca și noi Românii să învă- 
țămă ceva dela conlocuitorii noștri maghiari și 
dăcă ei sciu să demonstreze chiară pentru nisce 
închipuite drepturi, noi să fimă în stare a de
monstra celă puțină pentru drepturile năstre 
reale; și dăcă ei își sâmtă onărea națională ofen
sată și atunci când nimeni nu s’a gândită a li-o 
ofensa, noi să ne sâmțimă vătămați celă puțină 
atunci, când își bată jocă de poporulă nostru 
în diua mare solgăbirăii și fișpanii guvernului 
ungurescă.

Amă trebuită să ne gândimă odată seriosă 
cu cine avemă de a face și dăcă Maghiarii țină 
așa multă a demonstra pentru drepturile și pen
tru onărea națiunei loră, să nu ne închipuimă, 
că noi le vomă impune dăcă vomă suferi în tă
cere tăte batjocurile și încălcările de lege ce le 
întâmpinămă dilnică din parte-le.

Se aprindă focă Maghiarii din Peșta, pen
tru că se face o legală pensionare și înaintare 
în armată, care nu le place. Ei bine, în contra 
legei guvernulă ungurescă numesce în ținuturile 
năstre românesc!, ca de batjocură, judecători de 
aceia, cari nu cunoscă limba poporului și suntă 
necesitați a folosi ca tălmaci pe nisce scriitori și 
servitori, ba câte odată chiar și pe apărătorulă 

părții contrare. De ce suferim ă în tăcere acăsta 
călcare de lege și ofensă?

Colo ună fișpană destitue pe primarii ro
mâni dela sate înlocuindu-i cu venetici, cari nu 
cunoscă limba română. De ce tăcemă ?

Dincăce unu inspectară de scăle submină 
scălele române confesionale și face propagandă pe 
față pentru maghiarisaree loră. De ce nu de- 
monstrămă contra acestei ofense și nedreptățiți ?

ț)eu, n’ar strica dăcă amă demonstra și noi 
mai multă și mai energică pentru drepturile 
năstre și pentru sâmțămintele năstre cele mai 
sânte, în contra nedreptățiriloră, ce le îndurămă 
pe fie-care di.

Adversarii noștri ară vedă atunci celă pu
țină, că den, nu suntemă numai oi de tunsă și 
de mulsă, ear lumea ar țină mai multă sămă de 
aceea, că se mai află și Români în „fericitulă" 
stată ungară.

R&sboiulu vamalu.
Organulă guvernamentală „Telegraphulă" 

din Bucuresci a scrisă mai mulțl articuli privi
tori la efectele resboiului vamală dintre Austro- 
Ungaria și România. Dupăce arătă și suferin
țele industriei ardelene, răsumâ efectele de pănă 
acum ale acestui răsboiu în următărele:

Austro-Ungurii pretindeau că noi vomă fi ruinați 
incâtă să pote de scurtă timpă și că, dupăce vomă a- 
junge )a celă din urmă gradă de desperare, ne vomă 
duce desculți și goi la Pesta și Viena, vomă da în ge
nunchi și vomă cere iertare pentru nebuna năstră în- 
drăsnelă. Că s’au înșelată ș’aci visionarii noștri vecini 
o sciu toți Românii, toți străinii și chiar ei. De unde 
vitele năstre nu se putău mișca din țâră pe când eco- 
nomicesce eramă prietini cu Austro-Ungaria, acum ele 
își găsescă cumpărători și chiar diare ungurescl ca 
^Pestei’ Lloyd,“ care arăta atâta dispreță pentru mica 
Româniă, silită e acjl cu rușine și turbare să recunăscă 
că esportulă nostru de .grâne și vite are unu viitorii 
frumoșii,*

„Austro-Ungurii spuneau cui voia și cui nu voia 
s’autjă, că au lâ disposițiă arme teribile pentru a ne 
aduce la supunere ca pe nisce copii neascultători. Și 
în acăstă privință lauda le-a tostă prea mare. Ce e 
dreptă, mai era încă multă vreme pănă la terminulă fa 
tală, și ilustrulă ministru ungurescă Szechenyi se și pu
sese pe lucru; ordonanțe peste ordonanțe plouau și, din- 
tr’o trăsătură de condeiu, fruntaria ne fu cu desăvârșire 
închisă pentru cele mai de căpeteniă articole de es- 
portă «

„T6te fulgerile se deslipiseră din ceră... eramă con
damnați la morte fără apelă. Și cu tote acestea, după abia 
o lună și jumătate, Ungurii descoperă că cerculă de 
fieră pe care-lă trăseseră la fruntariă are o gaură largă: 
Dunărea. Compania de navigare „Lloyd't nu vrea să 
scie de capriciile guvernului ungurescă și nu consimte 
să-și urce tarifulă în contra proprietară sale interese. 
Din fericire Dunărea e a tuturora și astfelă grânele nos- 
tre potă trece pe la nasulă Unguriloră, de n’ar fi decâtă 
măcară în năcasulă loră. Așa că, la urma urmeloră, 
nu numai că nu potă să ne închidă ușa, dăr încă perdă 
cu drumurile tară de fieră.»

„In sfâi'șită, Austio Unguriloră le-a fostă dată să 
bea amara cupă a decepțiunii și în privința propriului 
loră esportă, în privința căruia nu avău nici o grijă, 
îndată ce s’au ruptă negociările, vecinii noștri s’au pusă 
să-și caute debușău pentru marile cantități de mărfuri 
pe cari noi nu era să le mai consumămă d’aci înainte; ei 
s’au adresată la Bulgari. Firesce că din primulă tacă, 
chiar și fără a cerceta mai adencă, Bulgaria nu pote să 
compenseze perderea suferită de Austro Ungaria din par
tea nostră; vecina nostră de peste Dunăre are mare 
viitoră, dăr presentulă nu e tocmai strălucită; cu o po- 
porațiune mai mică decâtă a nostră și mai puțină des- 
voltală, cu agricultură cu multă infertară celei române, 
ea nu pote să aibă aceeași forță de consumațiune ca 
România. Condițiuni estra - ordinare — răsboiulă cu 
Serbii și crisa balcanică — micșorau și mai multă încă,

pentru ună timpă destulă de lungă, valărea Bulgarie 
din acesta punctă de vedere. Der, „unde nu curge e 
bine măcară să picure*  ; în lipsă de ceva mai bună, 
Bulgaria totă era o mulțămire pentru bieții producători 
și comercianți din Austro-Ungaria. Așteptarea hainiloră 
noștri vecini nu se împlini însă nici în acestă punctă. 
Inzadară agenții comerciali au cutrierată Bulgaria în 
tote sensurile, ei n’au găsită nicăirl putință d’a strecura 
mărfuri. „Bulgaria n’are și încă multă vreme nu va 
avea trebuință de industria austro-ungară, din causa pu
ținei desvoltări a poporațiunii" ; acesta e resultatulă cer- 
cetăriloră loră și diarele austro-ungare plângeau mai fi
lele trecute pe ruinele și ale acestei speranțe, pe veci 
perdută.

Și etă cum Unguriloră le ese tote pe dosă, pănă 
chiar și proverbele. Se totă cjice: »în urma luptei mulțl 
voinici s’arată“; Ungurii însă s’au arătată voinici îna
intea luptei.

Din pașalicultt Nr. 2 alti lui Banffy.
Valea-Borgoului, 25 Iulie 1886.

Onorate d-le Redactară ! De când primulă ministru 
ni-a impusă ca fișpană ală Comitatului nostru întrunită 
Bistrița-Năsăudă pe vestitulă pașă dela Deșiu, br. Banffy 
Dezso, acestă frumăsă parte a Ardealului s’a prefăcută 
întru adeveră într’ună pașalică. In întregă comitatulă 
numai o singură voință se respectăză, voința lui Banffy. 
Elă e arbitriu în comitată și tote le dirige și întocmesce 
după bună placulă său; și după cum îi dictăză patronulă 
său Tisza.

Lucru firescă, că voința șl-o ecsecută necontur- 
bata, deorece puțini suntă cei ce, grupându-se pe lângă 
lege și adevără, cuteză a-i face oposițiune.

Da! Repetă, că spre nefericirea ndstră astătji pu
țini suntă acei Români în comitată, cari să aibă cura- 
giulă de-a protesta contra nelegiuiriloră lui Banffy. Căci 
cei chemați de a o face acăsta, după cum mi se pare, din 
lei curăgioșl, au devenită iepuri fricoși —și acăsta dum- 
năloră o numescă .circumspecția.»

Eu forte le-așî recomanda Româniloră din comita
tulă Bistrița-Năsăudă și în specială urmașiloră de grani- 
țerl, ca să mai lase la o parte acăstă .circumspecția*,  
pentrucă — după a mea părere — numai circumspec
tei tără sămănă avemă în mare parte de a-i mulțămi 
multele năcasurl ce ne-au ajunsă.

Numai pentrucă amă fostă prea circumspecți și 
amă stată cu mânile în sînă, Banffy a putută ajunge 
astădl ca să ne părte de nașă după cum voesce, să 
dicteze elă peste averile năstre, adunate cu multă su- 
dăre și mari sacrificii de strămoșii, moșii și părinții 
noștri, să ne răpăscă șcălele confesionale, prefăcându le 
în comunale, pentru ca mai apoi să le prefacă în școle 
de stată maghiare; să ne schimosescă numele locuriloră 
străbune, c’ună cuventă din vestiții nepoți ai lui Ro- 
mulă să ne facă nimernicele slugi ale treimei Banffy- 
Panczel et Havasi.

E timpulă celă mai supremă, frațiloră, să ne des- 
bărămă de indolență și nepăsare, să mai slăbimă din 
circumspecția și cu energiă să protestămă contra nele- 
giuiriloră ne mai pomenite ale lui Banffy și sateliți- 
loră lui.

Să protestămă în adunările municipale, să protes
tămă în scrisă și prin representațiunl la ministru și 
dietă; să protestămă chiar pănă la treptele tronului 
pentru a cărui apărare strămoșii, moșii și părinții noștri 
și-au sacrificată nu odată averile și șT-au vărsată 
sângele.

Să protestămă înaintea lumei mari, pentru ca să 
scie și cunoscă, cum trăesce Românulă astădll în văculă 
luminei în statală ungară poreclită constituțională.

La procsima ocasiune cu permisiunea D-V6stre, 
d-le Redactară, vă voia face detaiată descriere a năca- 
suriloră și nelegiuiriloră, ce le indurămă sub ocărmuirea 
pașalei Banffy Derso « Primiți ș. c. 1.

— horgovanulu. —

SOIRILE DILEI.
Se vorbesce, că moștenitorulă tronului, Alteța Sa 

prințulă Rudolf, și princesa Stefania în tămna viităre
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iatulă Aradului, fundă invitați la o 
/«etatea de acolo a archiducelui losifă.

.vă cu acea ocasiunea Al. Lord voră cerceta 

I
---- X----

.«al s’a pertractatd la tribunalulă din Brașovă re
ală făcută de Românii, cari fuseseră condamnați, 

.andă că la Pascl au purtată ca „Juni11 panclicele tri
colore roșu-galbenă-vânâtă. Resultatulă pertractării de 
adi e, că prima sentință de condamnare rămâne în pu
tere. Aflămă că Românii voră face ună nou recursă.

—x—
„Kolozs. Kbz.“ a și începută a vede în esposiția 

ce se va arangia în Augustă în Brașovu ună «periculă*  
pentru stată. „Demonstrațiune?< întrebă fâia bugetară, 
și apoi continuă: »In Brașovă se facă pregătiri pentru 
esposițiune; au făcută o baracă mare de scânduri, în 
care se află din abundanță totă felulă de firme, stindarde 
și decorațiunl colorate; embleme orășenesc! și comunale 
și alte insemne. Emblema ungurâscă este pusă într’ună 
locă modestă, în mijlocă se află stindardulă săsescă, 
în stânga celă ungurescă, er la drepta se află stindar- 
duld românescă. Acesta este uniculă insemnă ungurescă 
în acesta arangiamentă bogată. Atragemă atențiunea 
arangiatoriloră baracei, precum și a tuturora acelora, 
car! au luată parte la facerea baracei, că acâstă atitu
dine demonstrativă, acum, când patria se ostenesce 
pentru susținerea industriei brașovene, nu este nici de 
cum ună lucru înțeleptă și potrivită din partea loră, decă 
voiescă sS câștige pentru Brașovă bună-voința Maghia- 
riloră“. — Puțină ghiață pentru râcorâlă I

O telegramă din Timișora comunică: Patriarchulă 
serbă Angelici, care căletoresce acuma prin Germania, 
se va duce la Constantinopolă, spre a conferi cu pa
triarchulă grecă în privința eliminării Bosniei și Herțe- 
govinei din patriarhia ecumenică a Constantinopolului, ceea 
ce~se consideră aici ca ună semnă ală viitârei anexări 
a Bosniei.11

—x—
In Peșta au murită la 25 Iuliu 4 persâne sub 

simptome suspecte. Oficială s’a anunțată în Pesta că 
în Lorok-Balint ună locuitoră s’a bolnăvită de coleras 
nostras.

—x—
Lui >Ellenzek« i se scrie, că punerea petrei fun

damentale a casei orașului din Deva — despre care amă 
raportată și noi în numerulă de eri — s’a făcută cu 
mare ceremoniă. »Durere însă — continuă coresponden
tul foiei unguresc! — că nici acâstă sârbătâre n’a pu
tută trece fără demonstrații nemotivate din partea lui 
Franciscu Hosu Longinu și a consoțiloră țlsei. Acești 
ultra-agitatori domni valachi au pretinsă ca actulă me- 
morială compusă unguresce să se traducă și în româ- 
nesce, pentru ca istoria edificărei se se pună în pâtra 
fundamentală în două texturi, ungurescă și românescă; 
mai departe au pretinsă, ca vorbirea primarului orășe- 
nescă să se reproducă publicului și în limba română. 
Fiindcă însă primarulă — forte corectă! — a desconsi
derată aceste pretensium, și fiindcă ceremonia s’a în
cepută cu „Hyrnnus», Franciscă Hosu și împreună cu 
elă mulțimea de dacoromâni, ce erau de față, s’au 
depărtată pănă la unulă dela fața locului într’ună modă 
demonstrativă, pe timpulă când primarulă își ținea orația 
sa“. — Forte corectă 1

—x—

In Turchișă și Satulung ti aufostămușcaț! la 25 
Iuliu n. alți 6 âmeni de ună câne turbată.

—x—
lnteligința română borgovână va întocmi Duminecă 

la 1 Augustă n. o representațiune teatrală de diletant!, 
împreunată cu petrecere de jocă. Se voră juca »Șoldană 
Vitezulă<, canțonetă comică de V. Alexandri, și »Rămă- 
șagulă», vodevilă într’ună actă de C. Negruzzi.

—x—
Distinșii gimnastici și dănțători D-nii Velescu și 

Moceanu au trimisă »Răsboiului«j dela Aden o scrisâre, 
cu data de 28 Iunie, în care se vaită de căldurile în
fricoșate ce domnescă p’acolo. Pe Marea-Roșiă au su
ferită adevărate torturi din causa asta. Dela Aden s’au 
îmbarcată pentru a străbate Oceanulă Indiană pănă la 
Columbo. Alt-felă suntă sănătoși.

—x—
„Tagblatt11 anunță, că ună decretă ală prințului 

Bulgariei opresce rublele rusesc! de a mai circula în 
principală. S’a acordată ună termenă de două luni de 
dile pentru punerea lui în aplicare. După același (Jiară 
sediulă stalului majoră ală armatei bulgăresc! e trans
ferată la Varna.

Din Bucovina.
Fundulu Moldovei, la 2 Iuliu 1886.

Onorate D-le Redacloră! Multe dile au trecută de 
când nu v’amă scrisă nimica, de aceea voimă a vă în
știința acuma despre mai multe

Noi amă aurită, că primariulă Merchesă a căutată 
potcâve de cai morț.1 și prin Brașovă, socotindă că și 
pe acolo le pâte afla ca prin Fundulă-Moldovei.

Mai bine ar dice domnii conducători că opincarii 
li-au atacată veniturile pungei nedrepte, decâtă ar dice 
că iau atacată la onore.

Opincarii au făcută o jalbă la representanții Țărei 
(Landes Ansschuss) despre tâte șarlataniile ce se facă 
în comuna nâstră, de domnii conducători, poftindă să 
se facă și o cercetare despre tâte cele ce s'au scrisă în 
arciculii „Gaz. Trans.» Nr. 280 anulă 1885 și în Nr. 8 
și 89 anulă 1886, și așteptămă cu curiositate să vedemă 
de să voră lua în lucrare seu ba.

Domaii conducători au mare norocă că în Fnn 
dulă Moldovei suntemă omeni fără pică de sciință, nu 
scimă ce se începemă, sbierămă de năcasă, strigândă pe 
cei puternici să ne vină întru ajutoră, dâră e înzadară, 
că fiecare totă ne îndelungă de adi pe mâne, pănă ce 
piele pe spate nu ne rămâne.

După ce amă petrecută cu ochii cele mai puține 
despre chivernisâla averei, comunale voimă să priveghiăm și 
cele bisericesc!, și să vedemă cine’să chivernisitorii averei 
bisericescl. Ore nu-să totă acei domni de cari am vor- 
tită in dilele trecute? Ba totă aceea’să și epitropii bi- 
sericei. Ore nu chivernisescă ei averea bisericăscă totă 
așa ca și cea comunală? Ba pote și mai rău.

Pe la alte biserici suntă mai mulți epitropl; se 
strîngă la ună locă, facă sfată cum să chivernisâscă. 
Jentru paralele din ladă este o carte în care scriu epi
tropii câte parale s’au strînsă cu discusulă nu umblă al- 
tulu decâtă unulă din epitropl, care strânge paralele, 
e numără le scrie câte’să și le pune în ladă.

Deră la noi nu-i așa; epitropii bisericescl se inte- 
reseză numai a scote din ladă, deră cum să strîngă, de 
acesta se îngrijesce ună palamarl care funcționâză pe 
lângă epitropl și în care are părintele Țurcană atâta 
încredere, de-i este încredințată pănă și discusulă cu 
paralele. Elă le strânge, le numără, le pune și în ladă; 
câte s’au strînsă și câte pune in ladă, altulă nu scie ni
menea numai elă.

Acestă scumpă palimarl mai de multe ori a prici
nuită neorendueli. După mai multe întâmplări ca aces
te, s’a plânsă părintele M. A. cătră poporeni despre ne

dreptățile palimariului, și i-au poftită pe toți poporenii 
se nu dea palimariului paralele ti preotului a mână, de 
asta audi și părintele Țurcană, dâră Sf. sa nu luă așa 
ceva multă in sâmă, că vedi, palimariulă e finulă dâm- 
nei Țurcană, că la botezată și la cununată în casa Sf. 
sale e crescută, și e ca ună copilă ală Sf. sale.

Noi amă vorbită cu părintele Țurcană. printre al
tele mai multe și despre tarifă. (Stola-ordnung) eră Sf. 
sa dice că tarifa e dată de guvernulă nemțescă și’i pen
tru Nemți nu-i pentru noi, pote că domnii conducători 
socotescă că tote legile date de guvernulă nemțescă, îsi 
pentru Nemți, și de aceea își posvolescă a face atâtea 
nedreptăți. Ș- bre ce ar <Țice Sf. sa dâcă Far trage Ia 
răspundere guvernulă pentru așa ceva? Că nouă ni se 
pare că astai vorbită contra legiloră I Și ore avâvoră 
aceste tote nedreptăți, vr’ună capătă? Bâte că mergă 
tâte după versulă: S. Sale.

Sună pungă sună-
Că tote jocă pe’ a ta strună.

Domnii conducători vădă forte bine că de acum 
înainte nu le va merge așa bine cu șmecheriile, după 
cum le-a mersă, de ce nu lasă tote Ia o parte și se să 
ia pe drumulă celă adevărată ală dreptățiloră, că au 
trecută acele timpuri în caii își puteau face tote pe 
placă fără se-i scie lumea.

Multe obiceiuri rele mai suntă pe la noi, în creerii 
munțiloră, după cum îsă și sărbătorile cele multe, cari 
le țină omenii, afară de cele ce porunceșce biserica, că 
în sărbătorile cele mai mici tragă clopotele și bată în 
tocă ca în-diua de Pascl, âră susnumitulă palimarl să 
ia prin sată din casă în casă, cu cea mai aspră po
runcă, poruncindă să mergă la clacă, să-și facă dlilele. 
Care dile ni se pare că s’au desrădicată, când s’au’ des- 
rădicată și lucrulă la biserică, încă în anulă 1848, decă 
nu mă înșelă, deră pentru părintele Țurcană nu s’au 
desrădicată și noi suntemă încă totă robi.

Și de ar merge toți Ia clacă apoi totă n’ar fi mare 
scandală în poporă, deră parte mergă la clacă, âră cea 
mai mare parte mergă lo cârciumă cu femei, cu copii cu 
totă, că pentru dânșii nu voiescă să lucreze, că socotă 
că’i cea mai mare sărbătore, și așa decade poporulă nos
tru pe (Ț ce merge, âră domnii conducători nu caută la 
asta, ti numai la folâsele loră. Și cum despoie Sf. sa 
pe poporă mai alesă cu înmormântările, și eu însurăciu- 
nile, fără deosebire, fiă bogată fiă săracă, așa că ne dâre 
și inima a mai spune.

Eră de vomă vede că nu se mai schimbă trebile, 
vomă fi siliți a le înșira tote pe rândă în spatele hârtiei.’ 

_________ Opincarii.

Cursu de industria de casă.
Săntejude la 25 Iuliu 1886*/

Avisu. Timpulă de 1 Augustă st. n. a. c. pentru 
începutulă cursului suplementară de induslriă de casă 
e fârte aprâpe. Unii dintre domnii învățători cari s’au 
insinuată la acestă cursă, m’au rugată ca se mă îngri- 
jescă pentru d-loră pentru cuartire separate, regulate și 
comode, pentru care vină cu grăbire a aduce la cunoș
tință Sânte-jude e numai ună sată, și nu ’orașă, cuar
tire separate nu-se potă afla, decâtă unulă ori două și acelea 
suntă locuite de proprietarii loră, ci în câtă îmi-va fi cu 
putință mă-voiă îngriji ca participanțiii la îndustriă se 
fiă așezați în case curate și provâduțl după împrejurări 
cu celea de lipsă,

Viptulă (mâncarea) va fi după împrejurări pe câtă 
se pâte de omenescă, amăsurată tacsei de 10 fl. v. a. 
adecă: Luni, Mercur., Vineri și Sâmbătă celă multă 
două piese de mâncare, carne însă nu. Marți, Joi și 
Dumineca celă multă 3 piese de mâncare și carne, de-

’) Acâstă corespondență ni-a sosită abia în 17/29 
a lunei curente. Red.

FOILETONU.

Vechia cetate a Brașovului.
In săptămâna acâsta a petrecută două dile în Bra

șovă profesorulă Dr. Pic dela Universitatea din Praga, 
distinsă istoriografă și cunoscută liloromână. încă apro- 
piându-se cu trenulă de Brașovă i-a bătută Ia ochi forma 
esteriâră a dealului Sprenghiului din dosulă bisericei sf. 
Bartolomeiu dela capătulă Brașovului vechiu. Sosindă în 
Brașovă a profitată de acâstă ocasiune spre a face nisce 
săpături pe vârfulă acelui deală, și cerândă permisiune 
în scopulă acesta dela primăria de aci a și obținul’o cu 
condițiunea, ca să raporteze primăriei despre resultatulă 
săpăturiloră. In presența d-lui primară de Brennerberg, 
d-lă Dr. Pic a pusă de a săpată în mai multe locuri din 
vârfulă dealului și resultatulă acestorfi cercetări l’a cu
prinsă în următorulă raportă, adresată oficiului primă
riei, pe care d-lă Dr. Piă a avută bunăvoința a ni-lă 
comunica și pe care-lă reproducemă fundă de o deose
bită importanță. Din acestă raportă, care e menită a 
aduce ârecare lumină asupra vechei stăruințe a Româ- 
niloră în Brașovă reiese că pe acelă deală a fostă vechia 
cetate a Brașovului. Stă raportulă;

Onoratei primării
in Brașovă.

’MI permită a resuma în următârele resultatulă cer
cetării archeologice a valului de cetățuiă preistorică de 
pe dealulă Sprenghiului in Brașovă:

Valulă (troianulă) de cetățuiă preistorică de pe dea
lulă Sprenghiului se presintă ca ună valii rotundă, pre
cum se găsescă de acelea pe dealurile sâu colinele co
nice, mai alesă în țările slave. Valulă propriu de pe 
vârfulă dealului are în periferiă 190 pași, pe partea din 
afară povârnindu-se costișă, înăuntru cu parapetă (pă
rete) moderată, care în totă casulă s’a păstrată numai 
în parte.

Spațiulă dinăuntru ală valului de cetățuiă se pare 
că în cursulă timpului a suferită unele schimbări prin 
săpături împrejură seu în altă modă; spațiulă dinăuntru 
este în partea nordică și ostică ceva ridicată și separată 
de vală printr’ună șanță și arată pâte loculă unde a 
stată edificiulu cetățuei. Cam cu 2—21/2° mai josă, pe 
câsta (păretele) dealului este ală doilea vală ală cetă- 
țuiei, vală esterioră, avândă în periferiă 300 pași, provâ- 
dută la partea sudică cu ună parapete de pământă eșită 
în afară; aci în partea sudică a fostă Intrarea, în totă 
casulă provecjută odiniâră cu ună turnă de lemnă, toc
mai așa, precum valulă de snsă pote să fi fostă întă
rită printr’ună zidă de lemnă; în acestă modă au fostă 
celă puțină asemenea valuri înzestrate (echipate) odini
âră, precum am dovedită deja din destulă în ultimulă 
meu traelată.

Cu ocasiunea săpăturiloră făcute la 27 Iuliu n. 
1886, în nresența primarului s’a străpunsă mai ântâiu 
valulă și s’a dovedită, precum arătase deja aspectulă 
(esteriorulă) său, ca ună vală de pământă; asemenea 

în presența primarului s’a săpată o gaură în partea su
dică a spațiului interioră, dândă fârte curândă peste 
pământă amestecată cu cenușe și peste hârburi de vase, 
mai târdiu s’au găsită și oșe de animale de casă. Cu 
totulă s’a săpată în 9 locuri ale spațiului cetățuiei și 
gropa s’a adâncită pănă pe stânci; în 8 cașuri sa repe- 
țită același lucru: s’a găsită pământă amestecată cu 
straturi de cenușe, în aceste hîrburl, âse de animale, 
bucăți de pământă arsă. Hârburile au aparținută: a) 
la vase nearse, făcute de mână liberă, folosite la focă ; 
b) mai departe au fostă hârburi de vase învârtite (stru- 
gărite, sucite) pe discă (rotă), arse și nearse ; c) bucăți 
de pământă arsă cum s’au găsită de acelea pe loculă 
unde a arsă ună focă , precumă și bucăți de Iută 
(argilă) arsă, care au fostă espuse unui focă intensivă; 
d) âsele dâ animale au aparținută la animale de casă 
(oiă, vițelă ele.) și arată ca și hârburile că s’a pregătită 
mâncare la focă (în timpuri de râsboiă). Locuitorii h- 
torisescă, că dinjosă de deală la fabrică s’au găsită 
cercei și inele. Altceva, ce ar arăta că valulă celățuiei 
ar fi fostă folosită mai târziu, după secululă XII, nu 
s’a găsită ni mică.

Acestă resultată ală săpăturiloră confirmă ceea ce 
se vede pe din afară și e de constatată cu deplină si
guranță că: valulă de pământă amintită este ună vală 
de cetățuiă, precum se jgăsescă de acelea în ținuturile 
slave; elă aparține secuiului VIII—XI—XII (ba chiar pănă 
la năvălirea Mongoliloră au esislată astfelă de fortifica-
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junulă în tbte dilele va fi și cafea pâne bună din grâu cu
rată, dăcă ore-care dintre participanțl ară voi se capete 
și de ojină, va căpăta pâne bună de casă și apă rece e. 
Decă cineva va voi se aibă mâncare domnăscă de mai 
multe piese va plăti-o domnesce cu 15 fl. 18-ori 20 fl.

Domniloră învățători! iubiții mei frați și consoți 
de carieră pe lângă tote acestea să cugetămă că sun- 
temă apostolii scumpei nostre națiuni multă cercate și 
băntuite! pe care prin acesta nobilă și onorifică între
prindere voimă a-o ajuta.

Să cugetămă, iubiții mei frați, că purtămă cinstitulă 
nume de învățătoră, pe care sântă nume și Mântuito- 
rulă lumei l’a purtată, care multe a suferită, petrecendă 
în lume ca omă, a locuită în case sărace ba și în bordee 
suterane, a suferită fome, multe năcasurl, lovituri și rane, 
și în urmă și morte pe cruce, pentru ajungerea dumne- 
deescului scopă.

Deci deră, scumpii mei frați și consoți de carieră, 
adunați-vă toți din tbte părțile în mica năstră comună 
bisericescă, să de însușimă industria domestică pe câtă 
se p6te de bine și să ne înțelegemă la olaltă despre u- 
nele și altele, în afacerile nbstre școlare, să cultivămă 
miculă isvoră de industria ce se află în Sântejude, și să 
săpămă cu mințile nostre o fântână mare din care să 
iesă părăuțe în mai multe direcțiuni, din care părăuțe 
să se formeze unu fluviu mare care să pătrundă în tote 
direcțiunile patriei nostre, din care fluviu industrială să 
se împărtășăscă poporulă, ca cu timpă să înflorăscă 
starea materială a scumpei nostre națiuni române.

Veniți frațiloră colegi toți din tbte părțile, venițl șî 
aceia, cari încă pănă în timpulă presinte nu v’ați in
sinuată la cursulă de industria, și veți fi primiți cu cea 
mai mare bucuria, îngrijindu-mă pentru comoditatea 
D-vbstră cu totă punctuositatea 1

Petru Grama,
învățăt. popor, și prof. de industriă.

înlesnirea călStoriei la adunarea Aso- 
ciațiunei.

Pentru onorații domni membri ai «Asociațiunei tran
silvane», cari voiescă a cerceta adunarea generală a 
Asociațiunei transilvane, convocată pe 8 Augustă n. c. 
la Alba luliă, se voră distribui dela 1 Augustă înainte, 
atâlă la comitetulă centrală, câtă și din partea direcțiu- 
niforă despărțăminteloră Associațiunei, blanchete, cari i 
îndreptățise a călători pe liniile drumuriloră ferate de 
stată, și ale societății pentru drumulă ferată din Valea 
Someșului, cu preță scăzută, și anumită:

Direcțiunea drumuriloră de stată acbrdă pe tim
pulă dela 4—18 Augustă a. c. favorulă de a călători 
încolo și îndărăptă, pe trenurile de persone și povară, 
cu 1 biletă de clasa 111-a pe clasa Il-a și cu Va biletă 
de clasa 11-a pe clasa IlI-a, ăr pe trenurile omnibusă 
cu Va biletă clasa I pe clasa Il-a.

fir direcțiunea drumului ferată din Valea Someșului, 
acordă asemenea favoruri pentru trenurile de personă 
și de povară.

Doritorii de a avea astfelă de blanchete cari se 
permită călătoria cu preță scăzută, să se adreseze sau 
la comitetulă centrală, seu 8a direcțiunile despărțămin
teloră la cari aparțină.

Presidiulă Asociațiunei transilvane pentru literatura 
română și cultura poporului română.

Sibiizi, 27 Iuliu 1886.
Iacobă Bologa.

v-preș.

Ultime soiri.
Madridă^ 28 Iulie. Camera cleputațiloră a 

votată liberarea complectă a Negriloru din Cuba.
—0—

New-Yorlc, 28 Iulie. In Labradoru 12 mii 
persdne suntă în acesta momentă blocate cu 
zăpadă și amenințate de a muri de fdme, deja 
3500 de indigeni au și murită de fdme.

-0—
Constantinopolu, 27 Iulie. Cale indirectă. 

Pdrta a autorisatu, totă cu titlulu escepționalu, 
trecerea prin Bosforă a 3 torpiliere rusesci, cu 
tbte că cele care trecu astădi prin strîmtdre nu 
suntă torpilierele arătate de guvernulu rusă în 
cererea sa de autorisare. Celu din urmă din 
aceste torpiliere a trecută adî diminbță.

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

PESTA, 30 Iuliu. — Contele Kalnoky a 
plecată din Ișl.

PARIStJ, 30 Iuliu. — piarele publică de
cretele privitbre la organisarea esposițiunei uni
versale din 1889.

DIVERSE.
O arestare sensațională. — «Beri. Gerichtsztg." 

scrie: O arestare pentru trădare arării a produsă mare 
sensațiune. De mai multă timpă trăia în Schoneberg 
fostulă sublocotenentă — ingineră de Hartung cu o da
mă, cu care sta în relațiuni întinse. Deodată rupse elă 
aceste relațiuni și întră în astfelă de legături cu o altă 
damă. Cea d’inteiu puse mâna pe o parte a corespon
denței sale, din care resullă, că Hartung a trădată sta- 
teloră streine planuri d’ale fortificațiuniloră Magdebur- 
gului, unde fusese elă în garnisbnă. Corespondența a- 
căsta s’a predată autorității și pe basa acesteia s’a fă
cută arestarea.

Cununiă — D-lă Rudolfă Popă, învețătoră română, 
s’a căsătorită cu d-ra Veronîca lodorîi, din Vaidacuta.

Puținu galantă. — Aflămă dela Parisă că repo- 
satulă dentistă spaniolă, dr. Gusmană, legase prin tes- 
tamentulă său museului națională ală Parisului două 
măsele, pe care le estrăsese domnișbrei Adelina Patti 
când era copilă. Aceste relice s’au trimisă bine împa
chetate la Parisă; dăr direcțiunea museului a refusată 
darulă, înapoi măselele familiei legătarului cu observa- 
țiunea, că obiectulă nu merită a se păstra într’ună mu- 
seu, mai cu sămă că d-na Patti nu era nici francesă, 
nici nu făcuse țărei vre-ună serviciu însemnată.

Porumbei de scrisori în serviciulă militară. — In 
(Jilele trecute au sosită din Komorn cu trenulă în Esseg 
ună numără de porumbei de scrisori, pentru a încerca 
într’ună modă practică, dăcă se potă întrebuința pe drumă 
între fortărețele Esseg și Komorn. Cu porumbeii a sosită 
totodată și o instrucțiune 'cum trebuie să’i nutrăscă și 
să’i tracteze înainte d’a pleca în sboră. In 23 Iuliu n. 
diminăța la 6 6re s’a dată drumulă tuturoră porumbeiloră. 
Durata sborului unui porumbă dela Esseg pănă la Ko
morn se socotesce, că e de 4 bre. — Prima reuniune 
austriacă pentru cultivarea sburătăreloră a dată drumulă, 
în 17 Iuliu n. dimineța la 5 ore, la 6350 de porumbei, cari 

sburară spre Colonia. Celă dinteiu din\ 
a sosită în 18 Iuliu n. la 3 ore 45 minut, 
loculă destinată, a făcută prin urmare unu 
784 chilometri în 223/4 ore. Acestă sportă im 
pentru timpă de răsboiu să cultivăză de ună timpi 
cbce cu mare zelă și e apreciată chiar de Maiestah 
Sa. Pentru sborulă de întrecere, ce se va țină la 1 Au
gustă cu porumbei tineri dela Gloggnitz la Viena a dată 
M. Sa ună premiu de onbre.

O luptă cu lupi. — «Voința Mehedințului» spune, că 
în diua de 7 ale lunei curente trei lupi, trecăndă pe 
din deală din comuna Malovăță, au fostă luațl la gbnă 
de mai mulțl locuitori. Lupii apucândă drumulă spre 
comuna Șișeștî, doi vătășei, cari veneau în calea loră, 
i-au văzută și unulă dintre ei fiindă curagiosă, s’a pitită 
în canalulă șoselei și pe când lupii erau în dreptulă lui, 
lovesce pe unulă cu ună bolovană de piatră în capă ; 
lupulă fiindă bine lovită cade josă. In același timpă 
doi locuitori, cari se găseu la prășită, audindă strigăte, 
săriră în ajutorulu acelui vătășelă și cu sapele omorîră 
pe lupă ; ceilalți doi lupi au fugită spre pădure.

Doue tronuri fără amatori — le pbte cineva avea 
cu 1500 franci în orașulă Arles (Franța). Lucrulă stă 
astfelă. Orașulă Arles a comandată cele două tronuri 
cu ocasiunea unei călătorii a împăratului Napoleonă și 
a împărătesei în anulă 1861. Tapițerulă care le-a fă
cută ceruse pentru ele 1500 franci, căci aveau se șadă 
Maiestățile loră. Primăria a găsită prețulă exagerată 
și a oferită 850 franci. Tapițerulă însă stăruia cerendă 
totă ori nimică. Primăria s’a învoită mai bueurosă nu 
nimica. Iracestea muri meșterulă. Moștenitorii săi au 
dată peste acelă contă și l’au înfățișată din nou la pri
măria. De aci urmă o mare zăpăcălă între consilieri; 
se crede că primăria va trebui să plătescă, der e dispusă 
a vinde acele mobile pentru suma ce au costată.

Darea prin licitațiune a feteloră mari. — In cro
nica orașului Goară se spune, că dela secululă ală 15-lea 
pănă la ală 18-lea orașulă avea în fiă-care ană ună 
venită de 20—50 taleri din «darea prin licitațiune a 
feteloră mari.*  In Lunea Pasciloră tote fetele mari din 
Goară se adunau înaintea primăriei și aci, în fața tine- 
riloră, erau puse în licitațiune de cătră ună funcționară 
ală primăriei pentru jocurile de peste ană. Fata dată 
prin licitațiune nu avea voiă în timpă de ună ană d’a 
juca cu altă cineva de câtă cu ofertatorulă. Venitulă 
din acăstă licitațiune, care de altmintrelea și acum mai 
este în obiceiu pe la Rinulă de josă și pe la Eifelă, 
întră în casa comunei.

*) Vase de Iută seu de metală în care se păstrau 
și se îmormentau ăsele arse ale morțiloră împreună cu 
obiectele ce le erau scumpe acestora pe când erau în 
vieță.

Cursuîu pieței Brașovu
din 30 Iulie st. n. 1886.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.68 Vend. 8.70
Argint românesc .... . . » 8.60 » 8.65
Napoleon-d’orI................. . . « 9.97 » 10.—
Lire turcescl..................... . . > 11.27 « 11.30
Imperiali......................... . . « 10.26 » 10.29
Galbeni............................. . . > 5.88 « 5.92
Scrisurile fonc. «Albina» . . » 100.50 » 101.50
Ruble Ptusesci................. . . » 122.— » 123.—
Discontulă . . . « 7—10 »/0 pe! ană.

Editoră : Iacobă Muresianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu

țiuni). Thipiculă ornamentă undulantă ală vaseloră, pre
cum se ivescă de acelea în valuri de cetățuie în ținutu
rile slave, nu s’a găsită, pbte că din causă că pe tim
pulă când vine -în întrebuințare la Slavi ornamentulă un
dulantă (XI—XIII seculă) nu mai erau aci de locă Slavi; 
în totă casulă însă se voră găsi și lucruri de feră în 
mormintele de urne*)  ce zacă prinprejură (decă se voră 
căuta de acestea).

Amintilulă vală de cetățuiă a fostă deci în secululă 
VIII—XI—XII o cetățuiă, și încă o cetățuiă forte tare, și 
eu n'așl pregeta a (jice chiar cetățuiă principală a Țării 
Bârsei. — Românii chicii pănă adi > cetatea vechiă*.

Țera Bârsei a fostă după emigrațiunea poporeloră, 
dăcă nu mai nainte, atunci de sigură din secululă VI lo
cuită de Slavi, ceea ce dovedescă nu numai mărturiile 
istorice, ci și nomenclatura: rîuliî Borcza este stricatulă 
Bodrog, precum întămpinămă așa ceva și în Ungaria de 
nordă; Iotă așa și unele părîurl pbrtă nume slave; dela 
păstori (ciobani) esperți în munți am aurită eu însumi, 
că mai mulțl promontorl (părți din munți) în Țera Bâr
sei pbrtă pănă adî nume slave ; Brassovia, slavică Bra
șov, însemnăză totă atâta câtă Prjașevo—Eperies în Un
garia de nordă (totă așa pbrtă și alte localități nume 
slave: Suchdol, Bran (Torzburg) etc.); și precum nu e 

nici o îndoială că ținutulă nord-ungară dela Șaroșă a 
purtată odinioră numele seminției slave colonisate acolo, 
Bodrei, — totă așa e casulă și cu fffra Bârsei*,  care 
’șl-a păstrată numele Bodrei pănă ’n diua de acji, și va- 
lulă de cetățuiă de pe dealulă Sprenghiului, odinibră ce- 
tățuia principală a Bodrei, este o mărturiă mută a tim
pului vechiu.

Vechii Slavi la sosirea loră nu erau colonisațî atâtă 
de deși; vecinii loră erau Românii, locuitori în cursulă 
furtuniloră emigrațiunii poporeloră în munți, cari ,pbrtă 
aprope esclusivă momenclaturi române — și anume Ro
mani și Daci romanisațl. Cu colonisarea Slaviloră (așa 
deră din secululă VI) încetă pentru Ardeală emigrațiuuea 
popbreloră; Românii se scoborîră în timpulă acesta din 
munți și cutropiră cu timpulă elementulă slâvă; cătră 
finele secuiului X, în secululă XI pote să fi dispărută cu 
totulă și să fi fostă absorbită elementulă slavă; der in- 
sliluțiunile slave cu tote astea au rămasă. Astfelă a pu
tută trece în mâni române și cetățuiă Brașovă precum e 
de presupusă împreună cu suburbiulă, fiindă că pe tim
pulă acesta posedau tote cetățuele mari lângă drumuri 
mari comerciale — și cele două păsuri peste CarpațI în 
acăstă regiune suntă din vechime drumuri de popore și 
de comerciu — suburbii desvoltate, unde înfloreu co- 
merciu și industriă. Este neapărată necesară însă a con
chide, că cetățuiă slavo-română Brașovă împreună cu su
burbiulă a esistată și a fostă împoporată; căci când 
veni în țără ordinulă cavaleriloră și cu ei și după ei co 

loniștii germani, căpătară privelegiulă loră pentru esis- 
tenta și pote că infloritorea cetățuiă Brașovă (asemenea 
cașuri suntă în mare numără), și prin acesta Românii au 
fostă, nu ’i vorbă, împinși îndăretă, der anevoiă ară fi 
putută fi scoși cu totulă din țără: noii coloniști numiră- 
noua loră coloniă «Kronstadt“, der deorece privelegiulă 
loră era dată pentru vechia coloniă Brașovă și sub acestă 
nume a fostă mereu reînoită, s'a păstra'ă vechia numire 
pre lângă cea nouă pănă în diua de adî; vechia cetățuiă 
Brașovă însă a încetată, fiindă că cu privire la felulă de 
fortificațiune ală secuiului XIII —ală așa numiteloră ce
tăți încungiurate cu ziduri — nu avea nici o însemnă
tate strategică. Der cu tbte că vechia cetățuiă slavo- 
română încetă și rămase numai ună vală de cetățuiă 
ruinată, se păstră cu tote astea consciința, că numai 
acela este domnă peste țără, care are în mâni fortifica- 
țiunile, și acestei consciințe așă atribui eu datina ce s'a 
păstrată la PascI în Brașovă, anume că dinaintea Ro- 
mâniloră (Juniloră), cari se’ntorcă dela serbarea din munți 
se obicinuia a se ’nchide porțile cu profețirea, că dăcă 
Româniloră le-ar succede odată, la întorcerea loră dela 
serbare, a pătrunde în orașă și a ocoli călări de trei 
ori sfatulă, atunci voră deveni ărăși domni peste cetate.

Brașovă, 27, VII 1886.

prof. Dr. I. L. Piti.



GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

a-auln la bursa do Viena SSaaraa de Stucwresei.
din 29 Iulie st. u. 1886

4«/0 ... 107 10 
. 5% . . 94 90

10 căilor! ferate
............................. 154 80

.usarea datoriei căi- 
orO ferate de ostO ung, 

(1-ma emisiune) . . . 100.90 
Amortisarea datoriei căi

lor! ferate de ostO ung.
(2-a emisiune) .... 128 50 

Amortisarea datoriei căi
lor! ferate de ostO ung, 
(3-a emisiune) .... 120 — 

Bonuri rurale ungare . . 105.20 
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C5.10 
Bonuri rurale Banat-Ti-

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

I Bonuri croato-slavone . . 105.25 
Despăgubire p. dijma de

vinO ung........................100.—
împrumutul! cu premiu

ung.................................  123 70
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 125 75 
Renta de hărtiă austriacă 85 30 
Renta de arg. austr. . . 86 15
Renta de aură austr. . .121 — 
Losurile din 1860 . . . 142 20
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 873 —
' Act. băncel de credită ung. 289.— 
Act. băncel de credită austr. 281.60 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei .... 5.93
Napoleon-d’orl .... 10.— 
Mărci 100 împ. germ. . . 61 80 
Londra 10 Livres sterlinge 126.05

Cola oficială dela 15 Iulie st. v. 1886.
Cump. verid.

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%) . 102% 103—

11 11 (b%) • 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

Casele Dămnei Teofania Ivană de Lemeny 
din strada Furcbiei Nr. 62 împreună cu o gră
dină pră frumbsă, libere de ori ce sarcină, să 

i
vândă de bună voie. Informațiuni la D-lă Lu
dovicii Harmatll advocată, în cancelaria sa din 
strada Căldărariloru Nr. 546.

i

Nr, 59 și 60, 1 1 b J ®80 Publicatiune.
Subscrisa comisiune administrătdre voesce a renova mbra de mă

cinată din „Poiana Mărului“ situată pe loculă numită „Valea lungă 
precum și edificiile dela Curia din Sâmbăta superibră: proprietăți ale bi- 
sericei grecesc! dela sf. Treime din cetatea Brașovului.

Spesele de renovare pentru mdra din „Poiana Mărului “ suntă pre
liminate -cu 418 fi. 93 cr. v. a. br cele pentru Curia din Sâmbăta su- 
peridră cu 648 fl. 21 cr. v. a.

Pentru efectuirea acestoră renovări să va ținea în localitățile bi- 
sericei grecesc! din Brașovă „Târgulă Cailoră“ Nr. 34, în 10 Augustă 
1886 la 10 dre înainte de ambdi, o licitațiune minuendă și fiă-care lici
tantă înainte de a fi admisă la licitațiune va fi deobligată a depune ună 
vadiu. de 10%.

întreprinzătorii potă să-și înainteze ofertele loră și în scrisă sub 
sigilă provăijute cu 10% vadiu pană la 10 Augustă anulă curentă la 
10 dre a. m. adresându-le comisiunei licitătdre; aceste oferte voră fi des
făcute și pertractate după înebeerea licitațiunei verbale.

Preliminarulă speseloră și condițiunile de licitațiune să potă ve
dea la Domnulă curatoră Thoma Langer, jude cercuală regescă în pen
siune, în Brașovă.

Din ședința comisiunei administrătore a averei bisericei grecescl sf. Treime 
1—2 din cetatea Brașovului, ținută în 8 luliu 1886 în Brașovă.

Nr. 600, Goncursu.
La scdlele reuniunei fostiloră grănițeri din regimentulă I română 

suntă de ocupată pe calea concursului următdrele stațiuni învățătoresci:
1) Postulă de învățătoră dirigente 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 foăc. In fine:

4) Postulă de învățătoră adjunctă la scdla din Tolianulă 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 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:

Comitetuliî administratorii de fondiilu scolastică ală fosti- 
3—3 loră grănițeri din regim. I. rom. în Sibiiă.

Mersulu trenurilor!!
pe linia IPredealit-Budapesta și pe linia Teîufft-Aradii-IBudapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

IPredealu-IBiidapesta

Trenă 
de 

persdne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibua

BucurescI

Predealu (
(

Timiș!

Brașov! 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodd
Hașfaleu

(
(

(
(

Sighișdra

Elisabetopole
Mediaș!
Copsa mică
Micăsasa
Blașiu
Crăciunel!
Teinșfi
Aiud!

jgVințul! de
Uiâral
Cncerdea
Ghirisd
Apahida

Clușiu

Nedeșdu
GhirbSu
Aghiriș!
Stana
Huiedinft
Ciucia
Bucia
Bratca
R6v
Mezd-Telegd 
Fugyi-Vâsărhely 
Vărad-Velințe

sus!

(
\

Oradia-mare

P. Ladăny 
Szolnok
Buda-pesta

Viena

(
(

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

4.50,
9.32
9.56

10 20

7.45
12.50

1.09
1.40
2.27
2.55
3.38
4.17
4.47
5.42
7.37

8.01
8.21
9.05
9 43
10.02
10.30
10.50

11.29
11,47
11.35

1 04
1.30
1.39
2 07
30-
5.08
5 35

10.37
1.45
5.34
10.05

10.50
6.05

Nota: Orele de ndpte sunt! cele dintre liniile grâse.

Trenă 
omnibus

8.22
10.30

35&idapesta—HPredealii

Trenă 
omnibus

Tren 
accelerat

Trenă 
omnlbue

Trenă 
de 

persbne

Trenă 
omnibus

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny

6.47
10.37

1.44

1.45
3.44
5.21

3.15

1
—

6.20
9.11

11.26

8.00
11.40
2.31

7.29
8.27

Oradea mare 5.33 6.41 — 1.28 —
Vârad-Velencze — — 9.45 2.00 -

Fugyi-Văsărhely — — 9.59 2 11 —
Mezo-Telegd — 7.14 10.28 2.34 -—.
R6v — 7.42 11.36 3.18 —
Bratca — — 12.10 3.41 —
Bucia — — 12.43 4.01 —.
Ciucia — 8.31 1.31 4.26 —
Huiedin — 9.01 2.56 5.08
Stana — — 3.29 5.27 —
Agliiriș — — 4.00 5.50 —
Ghirbău — — 4.18 6.02 —
Nedeșdu — — 4.36 6.24 —

Clnșin 10.01
10 26

10.28 5.05 6.43
7.03

—

Apahida 10.52 — — 7.26 —
Ghiriș 12.37 — — 8.51 —
Cncerdea 1.36

1.48
— 9.31

9.43
—

Hidra 1.57 — — 9.51 —
Vințulă de sus! 2.06 — — 9.58 —
Aiuda 2.46 — — 10.24 —
Teiușfl 3.01 — — 10.44 - -

Crăciunel! 3.45 — — 11.28
Blașa 4.06 — — 1 1.44 —
Micăsasa 4.45 — — 12.18 —
Copșa mit 5.05 — — 12.36 --
Mediaș! — — — 1.22 6.01
Elisabetopole — — 1.56 6.40
Sigișdra — — — 2.34 7.20
Hașfaleu — — — 3.02 8.01
Homorod — — — 4.41 10.05
Agostonfalva — — — 5.30 11.02
Apatia
Feldiâra

Brașov!

Timiș!

Predeal*  ■

BucurescI

1.09
1.55
2.53
3.28

9.35

5.45
6.22
6.47

11.45 —

6.03
6.35
7.14

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

TeiuNA-^adA-Bndapesta Budapesta- Aradik-’B’eiușft.

Trenă Trei iu Trenă de Trenă de Trenă Trenft
omnibua omnibus persbne persbne accelerată omnibus

VienaTeiușft 11.09 — 3.56 11.00 — —
Alba-Iulia 11.46 — 4.2? Budt&pesta 8.05 — 8.00
Vințulă de josă
Șibotă

12.20
12.52 z 4.53

5.19 Szolnok / 11.02
11.12

— 11.40
12.00

Orăștia 1.19 — 5.41 Aradft 3.37 — 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 6 19
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Braniclca 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zaua 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 Branicîca 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
Aradăi 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24

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

Budapesta 6.50 — 8.16 | Alba-Iulia 1.1.19 — 1.40
Viena — — 6.05 | Tefinșft 12.05 — 2.24

A ri&d A-TimA^ra (Piski) Petrașeni

Trenă Trenă de Trenă do Trenă de Trenii Trenă
omnibus perflăne persbne l persone omnibua omnibus

Arad fi 5 48 — 6.05 SJtaeirîa — 11.50 2.23
Aradulă nou 6.19 — 6.33 Strein — 12.27 3.00
Nămeth-Sâgh 6 44 — 6.58 Hațegîi — 1.19 3.49
Vinga 7.16 — 7.29 Pui — 2.10 4.40
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia — 2.57 5.28
Merczifalva — — — Banița Ț7“t 3.3b 6.07|
'SfimișAra 9.02 — 9.08 Pe£r®șeiuS — 4 04 6.39

Ti na ra- Arad ft Petroșeni—SAameria (Piski)

Trenă dc Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
persâne persone omnibus

--
omnibus omnibus de pers.

Timișăra 6.25 5.00 Petroșenl 6.49 9.33 _
Merczifalva — — — Banița 7.27 10.14 —
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 8.06 10.54 —
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 8.50 11.37 —
Nămeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 9.31 12.17 —

- dulii nnn 9.11
9.27

8.01
8 17

Streiu 10.16 12.58
— 10 53 1,35 —


