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,GAZETA" IESE ÎN FIECARE DI.

Pe unii ană 12 fior., pe șâse luni 6 fior., pe trei luni 3 fior.
România și străinătate:

Pe ană 40 fr., pe ș6se luni 20 fr., pe trei luni 10 franci.

SE PRENUMERĂ:

la poște, la librării și pe la dd. corespondenți.

ANULU XLIX. ANUHCIURILE:
O seriă garmondfi 6 cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicar

Oorlsorl nofranoate nu se prlmssofi. — Sanusorlpta nu se retrămltu.

171 Joi, 31 Iulie (12 Augustu.) 1886.

nu e nici o siguranță și prin urmare nu se vede 
îndemnată a-și pune capitalulă într’o industriă, 
când nu e sigură că industria ce va crea, la 
încheiarea de nouă convențiuni, va fi asemenea 
ocrotită, celă puțină până se-și ia avântă.

Așâdară se adeverescă prevederile dmeniloră 
nepreocupați, că urmările răsboiului vamală voră 
fi tdrte simțitdre pentru amândouă părțile.

Brașovii, 30 Iulie 1886.
Când s’a v&dută că râsboiulă vamală întțf ’ 

monarhia ndstră și România este neînlăturabilu, 
de ambele părți se credea că urmările acestui 
r&sboiu voru pute fi ușorii paralisats și că ele 
cu timpulă se voră preface în totă atâtea isbânde 
economice.

Guvernamentalii dela noi ne mângăiau cu 
aceea că voru câștiga industriei ndstre ardelenesc! 
nouă piețe în peninsula balcanică și că astfel u va 
fi scutită de peire. Guvernamentalii din Româ
nia promitău nisce succese mari prin: încheiarea 
de convențiuni cu statele apusene si fu lățită în 
țără opiniunea, că acum lesne se va pută crea 
o industria națională.

Se dovedesce acum că și de o parte și de 
alta așteptările și speranțele erau pră sangvinice. 
Nu se potu câștiga peste ndpte nici piețe nouă, 
nici nu se p6t,e crea o industria națională. Spre 
a ajunge la asemeni resultate se recere înainte 
de t6te multă timpă, multă muncă și pregătire, 
și peste acâsta împrejurările trebue să fiă favo
rabile scopului.

O corespondență publicată în „Pester Lloyd“ 
arată cu vii colori ce mare amăgire a fostă a 
crede, că articolele ndstre de industrîă^-se voră 
pută desface câtă a-i da din pălmi în Bulgaria 
și’n alte părți. Trecură câte-va luni dela isbuc- 
nirea răsboiului și încă nimică nu s’a arătată în 
favorulă industriei ndstre. Privindă la frumoșii 
articoli de industriă din t6te ramurile, espuși la 
esposiția locală de aci, ți se rupe inima când te 
gândesci că unei asemeni industrii i s’a tăiată 
artera de viâță.

Speranțele ce le nutrescă și cei din Româ
nia cu privire la crearea industriei naționale ase
menea pară a fi, pentru acuma celă puțină, pră 
sangvinice. Acăsta o afirmă și „Românulă“ în 
articululă său dela 10 Augustă n., (Jicândă 
între altele:

„Intr’adevără, ori-ce convențiune întemeiată 
trebuia să fiă pe principiulă do ut des. Austro- 
Ungaria însă înțelegea și cerea, prin proiec- 
tulă ce a propusă, ca să i se acorde t6te avan- 
tagele putincidse, fără că ea s6 dea ceva în 
schimbă. In acăstă situațiune ruperea relațiu- 
niloră comerciale corespundea dorinței generale 
și deci cu unanimulu consimțimântă ală țărei 
s’a săvârșită. Țâra a voită ■însă și a primită 
acestă faptă ca începutulă enSgâîcipărei ei eco
nomice. “

„Ceea ce s’a întâmplată în urmă corespunde 
6re acestei așteptări? Avemă perspectiva ca din 
actuala luptă să rfesară în România industria na
țională? Din t6tă înima amă dori să putemă 
răspunde-., afirmativă. Ne pare rău însă că n’o 
putemă face. Și causa ce ne face a ne îndoi 
de isbândă nu e că isbânda n’ăr fi posibilă;

. causa e că cu părere de rău vedemă că guver- 
.nuiu încă uu-și dă sâmă de situațiune, nu e 
pregătită și nici-nu pare a se pregăti pentru a 
i-ace ceet ce datoră este să facă, într’o situațiune 
ca. de față. “

j^Remânulă“ esplică pentru ce guvernulă 
iui procede sistematică spre ajungerea scopului, 
făcendă studii seridse. Mai ântâiu amintesce 
faptulu. desființărei biuroului statistică tocmai în- 
țr’ună momentă când mai multă nevoiă avâ de 
elă, pentru a’și câștiga datele necesare. Ală 
doilea amintesce făptulă că nu s’a făcută o an- 
dietă economică spre a scf ce și câtă produce 
România, și de ce industrii are nevoiă, cu si
guranța de consumă și de proprietate. Ală trei
lea e faptulă că se încheiă convențiuni cu sta
tele occidentale fără să aibă guvernulă o pro
gramă sigură în privința articolelor^, cari ară 
trebui ocrotite în România, precum se vede din 
convențiile încheiate cu Elveția și Francia.

In asemenea împrejură , pentru capitalistă 

Dela adunarea generală a „Associațiunei transilvane 
pentru literatura și cultura poporului românii. <

Alba-Iulia, 8 Augustă st. n. 1886.

Douăzeci de ani împliniți suntă de când vechea 
cetate a Belgradului nu mai cuprinse atâta viăța româ- 
nâscă în sînulă ei ca acum. Și era și timpulă supremă 
ca spiritele de ici înlănțuite prin pasiunile ^ilei și aple
cate spre o viâță isolată să primâscă ună impuls^ *fe^ernă  
care să le scătă din amorțire. t*/  Jîrl

Cu plăcere și bucuriă vă<jurămă încă începândă 
de Vineri manifestându-se viâță românâscă, âr astădl în 
8 Augustă pe la 9 ore pieța Albei luliei gemea sub ună 
convoiă de preste 300 de omeni veniți din tole părțile 
Ardealului der mai alesă din părțile ' Mureșului și Hune- 
dârei, îndreptăndu-se spre biserica gr. or. română, spre 
a asista lu servieiulă divină și la 'deschiderea adunării 
generale care se țînu totu în biserică Nu puțină a 
fostă surprinsă publiculă din locă și celă streină, la au- 
dulă cântăriloră liturgice, multă armoniose, conduse de 
dibaciulă n6st.ru artistă, profesorulă G. Dima. In cur- 
sulă serviciului divină biserica era atâtă de îndesuită, în- 
câtă jumătate din publică fii nevoită a. asculm din 
afară.

La ll1/^ Ore a. m. după terminarea serviciului di
vină Ilustr. sa d-lă Iacobă Bologa în ^alitate de vice- 
preș. ocupă loculă primă la masa verde în jurulă căreia 
avurămă fericirea a vede mai multe notabilități că d-lă 
Parteniu Cosma, Ioană Popescu, Dr. Barcianu, Dr. Vasile 
Lucaciă, Dr .Tincu, Dr. Rațiu, din jBlașiă, și d. Moldovană 
canonici, Micu, prof. totă acolo etc.

La lP/a d-lă Iacobă Bologa deschide adunarea 
prin următorea cuvântare:

Onorați domni și frați, onorate dâmne și domni- 
ș6re 1 Permiteți-mi vă rogă, deși cu durere, să vă aducă 
la cunosclnță, că președintele »Asociațiunei transilvane 
pentru literatura și cultura poporului română,*  multă 
meritatulă nostru literată, preposită Timoteiu Cipariu, im- 
pedecată prin starea sănătății, nu ne va înbucura cu 
presența sa.

Deci pe temeiulă statutului Asociațiunei am ârăși 
eu marea onâre a deschide și conduce adunarea de 
acum. In acăstă calitate îmi esprim marea mea bu
curiă ce o simtă când vădă atâta concursă românescă 
la marea nostră sărbătore. In acestă a mea calitate 
salută pe o. frați și surori, cari au binevoită a ne che
ma în sinulă loră, cu ună bine v’am aflată, frați 
belgrădenil; salută pe aceia, cari au alergată din 
depărtare, cu ună căldurosă : bine ați venită ! Cu acesta 
deschidă a 25-a adunare a Asociațiunei generale și vă 
invită ca. imediată să trecemă la programa cuprinsă în 
statutele nâstre.

La acesta vorbire a d-lui vice-președinte, d. Ale- 
sandru Tordășană, ca președinte ală comitetului pentru 
adunare, răspunde următorele:

»Cu bucuriă vă salută în numele poporațiunei ro
mâne din Alba-Iuliă și din Valea Mureșului. Este ună 
timpă de 20 de ani, de când mai în urmă amă avută 
eră onOre de a serba în acestă orașă acăstă mare săr- 
bătâre scientifică națională a Associațiunei transilvane 
pentru literatura și cultura poporului română, ale cărei 
fructe binefăcătore servescă de balsamă pentru viăța po
porului română. Câtă de lipsă era înființarea acestei 
AssociațiunI la ună poporfl, care sute de ani a fostă si
li. a orbeca la întunerecă, este pră lămurită și nece 
siLrba acăsta se dovedesce mai bine prin sprijinirea 
generală de care se bueură Associațiunea transilvană pen
tru literatura și cultura poporului română.• ’

Și jertfele aduse de poporulă română pentru sco
purile Associațiunei năstre în parte îșl arată fructele cele 
folositOre și continuândă în lupta culturală pre basele 
puse suntă de convingere firmă, cumcă rodulă binefă- 
cătoră pentru cultura poporului română și literatura lui 
va fi îmbelșugată și va aduce multă bine patriei.

Ne 'țmțimă deci fărte onorați că ne-ați dată oea- 
siune a vă pute vede în mijloculă nostru pe teriloriulă

acestui orașă cu trecută istorică și plină de reminiscințe 
gloriOse și ne simțimă mândri a pută contribui și noi 
cu puținele puteri de cari dispunemă la ajungerea mă- 
rețeloră scopuri ale Associațiunei transilvane.

Dreptă ce cu inima frățăscă vă dicemă: bine ați 
venită în mijloculă nostru! Să trăiăs’că Ilustritatea Sa 
d-Lă vice-președinte! Să trăiăscă membrii Associațiunei!!

- După terminarea răspunsului d-lui Tordășană, mul
țimea însuflețită, bătrâni, tineri, dame, domnișore cu 
frunțile serine se dispună spre desbaterea lucruriloră.

Vice președ. II. Sa d-nulă Bologa reia cuvântul ă 
înainte de a întră în desbaterea lucruriloră făcendă 
atențl pe aceia cari nu cunoscă § 3 din statutulă Aso
ciațiunei, care § cjlice că în adunările acestei Asociațiuni 
suntă oprite desbaterl religiâse și politice, ci numai pură 
cele ce aparțină literaturei și culfurei poporului română; 
mai departe atrage atențiunea asupra acelora cari voescă 
să între în drept ulă de a figura ca membrii la adunarea 
generală.

După acăsta s’a trecută după programă la apelulă 
nominală, însărcinată fundă d-lă referentă E. Brote a 
spune cari s’au insinuată în decursulă anului ca membrii. 
Cetindu-se după despărțămintele Asociațiunei s’a consta
tată o mulțime de membri noi în cele mai multe des- 
părțăminte cu escepțiunea despărțământului ală 16 ală 
Bistriței unde s’a făcută numai 1 membru. Despărță- 
mântulă ală 19 ală Mureș-Oșorheiului 8. Despărțămen- 
tulă ală 21 ală Sighișorei nici unulă, totă asemenea ală 
22 ală Mediașului și ală Hațegului. In Ungaria s’au 
făcută 40 inși membri.

V. președ. Bologa dă cetire duoră telegrame uneia 
sosite dela metropolitulă din Sibiiu Mironă Romr.nulă 
cam de acestă cuprinsă: „Vechia nâstră Metropoli:’! și 
acum norocâsă de a întruni inimele tuturoră Româniloră, 
demni de o sârte mai bună, ne putândă participa tri
mită salutările mele cordiale. Mironă Romanulă.*  A doua 
telegr. din Șimleulă-Silvaniei: »Cu voi suntemă, 
cari prin arma culturei și sciinței voimă a recâștiga gloria 
străbună. Românii Selăgienl.*

Se esmită două comisiunl de câte 3 membri: una 
în persanele d-loră: Tordoșană protop., George Filipă 
adv. și Rub. Patița adv. pentru încasasrea tacsei dela 
membrii vechi și noi și alta pentru censurarea rațio- 
ciniiloră.

Dupăce ședința fu suspendată pe câteva minute, 
comisiunea alâsă pentru înscrierea membriloră rapOrtă 
că: membrii vechi au plătită tacsele în valore de 85 fi. 
Membrii noi 13 inși, dintre cari 4 pe viâță, anume: (cei 
pe viâță) Gandină Davidă, directoră de mine în Buciumă, 
Victoră Bariță, not.. cerc., Nicolau Popă, protop. și losifă 
Crișană oficială în pens. în Barabanțl,?, suma totală dela 
cei noi înscriși e de 570 fl. v. a., cari se recunoscă ca 
membri.

Secretarulă comitetului centrală Dr. Barciană ce- 
tindă raportulă comitetului între altele am aflată că d-nulă 
Nicolau Quintescu prof. și menibru ală Aca
demiei române' din BucurescI insinuată la 
adunarea din Gherla pentru a fi primită ca 
membru, ministrulă nostru de instrucțiă nu 
a aprobată. După cetirea raportului comitetului cen
trală urmândă propunerile și interpelările nouă, înv. I. 
Popă Reteganulă a făcută o propunere în privința rațio- 
ciniului fondului pentru înființarea șcâlei din Gherla. 
Propunerea în scrisă se dă comisiunei.

S’a mai alesă 2 comisiunl una pentru censurarea 
rațiociniiloră în persânele d-loră: Dr. Absolonă Todea, 
Victoră Pipoșă și Fekete Negruță, și o a doua comi- 
siune pentru propuneri în persânele d-loră Moldovană 
Micu, Hc'su Longină și Dr. A. Tincu. S’au presentată 
mai multe cereri.

La comitetulă centrală din Sibiiu au intrată 2 di
sertații, una a d-lui G. Bariță de cuprinsă istorică rela
tivă Ia Alba lulia și alta a d-lui.Stoica med. chirurg. în 
Rodna. Ambele disertațiuni se voră ținâ mâne Luni în 
9 Augilstă, la 1 și 40 minute când sosesce și d-lă Ba- 
rițiu. Ședința se încheiă la 1 Oră 50 minute.

Sera a fostă concertă cercetată de ună publică de 
preste 400 Omeni.

Pr.

n6st.ru
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O întrunire slovacă.
Reuniunea femeiloră slovace din Turotz St.-Mărtină, 

„Zivena«, și-a ținută la 5 1. c. adunarea sa generală 
anuală. Foile unguresc! spună că și de astădată »cer- 
curile naționalităților^ de acolo s’ar*  fi folosită de oca- 
siune, câ să însceneze o mică demonstrațiă în interesulă 
ideei naționale slovace." In presăra adunării generale 
s’a dată o producțiune teatrală, după ținerea adunării 
s’a dată și ună prân^ă comună, ăr săra a fostă pe
trecere cu jocă. La festivități au fostă «representate» 
»mai tăte comitatele slovace," afară de aceea au luată 
parte la festivitate și âspeți din Moravia, B’oemia, deja 
,fecundă» Balcani și din >Sânta» Rusia. Au fostă re- 
presentați în Turocz-St.-Mărtină bărbații slovaci ecle- 
siastici și civili din tăte clasele societății.

La prândulă comună s’au rostită numărose toaste 
mai ântâiu pentru Maiestatea Sa, apoi pentru orașulă 
Turotz-St.-Mărtină, pentru națiunea slovacă, pentru fră
țietatea între națiunea boemă și slovacă, pentru «renas- 
cerea" națională a Slovaciloră ș. a. Societatea „Zsi- 
vena» este ăreșicum următărea societății „Matica», disol- 
vată în anulă trecută.

Advocatulă Dula a toastată pentru Mocsățy:..:„'.‘.ia- 
ghiarulă <?elă dreptă». Domnișore din locă au servită în 
costumă slovăcescă cu tricolorulă slovăcescă. Au-veni’ă 
35 telegrame, înfre care una dela BucurescI, alta cDîi 
Viena, din Olmutz și Petersburg.

Statutulîi organicii al îl Rumeliei orientale.
piarulu „Țimes“ publică propunerile dele- 

gațilorfi turci privitdre la revisuirea statutului or
ganică ală. Rumeliei orientale și care suntă ur- 
mătărele:

Articululă, care <|ice nic* 0 schimbare a statu
tului organică nu pâte să fiă făcută fără consimțămân- 
tulă puteriloră semnatare tratatului din Berlină va fi 
manținută Articululă 1, în virtutea căruia Rumelia o- 
rientală remâne o provincia turcâscă pusă sub domina- 
țiunea militară și politică a sultanului, dâr având auto
nomia administrativă, va fi asemenea manținută. Din 
contră, articululă 3, care conferă Sultanului dreptulă 
esclusivă d’a apăra Jprovincia cu armele, va fi modifi
cată. Articululă 7, privitoră la numirea guvernatorului 
generală va fi amendată astfelă : „Sultanulă va fi repre- 
sentată în provinciă de principele Bulgariei, care va fi 
nur îită pe cinci ani, după consimțemântulă mariloră pu
teri La espirarea acestui termenă, principele va ,fi nu
mită din nou, dâcă marile puteri voră aproba acestă 
măsură." Celelalte articule nu voră fi modificate. Voră 
fi manținute: articululă optă care ordonă că justiția tre- 
bue se fiă dată pretutindeni în 'Rumelia în numele Sul
tanului; articululă 11 care decretâză că totă legile tur- 
cesci voră fi aplicate în provinciă, afară numai dâcă ele 
nu voră fi în contradicere cu statutulă organică; articululă 
16, în virtutea căruia trei din Zece din veniturile pro. 
vinciei voră fi date de Rumelia pentru cheltuielele impe
riului otomană; articululă 19 care reservă guvernului o- 
tomană controlulă asupra vămiloră, asupra poșteloră și 
telegrafeloră, asupra drumuriloră de feră și asupra fa- 
bricațiunii armeloră și a prafului de pușcă în Rumelia; 
în fine, articululă 20, în virtutea căruia tata tratatele 
încheiate de Pârtă cu puterile străine voră privi și pe 
Rumelia orientală.

Este de prisosă d’a mai adăuga că dâcă delegații 
turci voră manținâ aceste pretențiuni, nu se va putea 
ajunge la o înțelegere, căci delegații bulgari nu voră 

primi nisce asemeni arangiamente. Propunerile guver
nului turcă suntă în perfectă contrazicere cu programa 
d-lui Karaveloff.

SOIRILE DILEL
Prințulă de corână R u d o 1 f ă, archiducii A 1 b r e c h t 

și Lud o vie ă Victoră, într’o scrisâre adresată prima
rului Pestei, își esprirnă părerea de rău că suntă împe- 
decați din causa mareloră manevre a urma învitărei d’a 
lua parte la serbarea revindicării Budei.

> —x—
In Ve s ’p r i m ă s’a ținută o adunare poporală în 

afacerea Edelsheim-Ianski. S’a luată o resoluțiune 
în sensulu celei din Pesta. In Oradea-Mare de ase
menea s’a ținută o adunare poporală, dela care partida 
liberală s’a abținută. S’a luată o resoluțiune, în care se 
esprimă alipirea neclintită cătră regele încoronată și se 
rogă dieta să obțină satisfacțiune pentru insulta suferită 
și înființarea unei armate naționale independente.

—x—
Ună corespondentă din Năsăudă ală lui «Kolozs. 

Koz *,  vorbindă despre o corespondință apărută în fâia 
nâstră, susține, că în capitala României așa de multă 
suiităs persecuțrtte naționalitățile neromâne, încâtă pe 
aceia, cari.v'&JÎescă altă limbă, afară de cea „valahă», 
îi bată pe strade cu petri. — De persecutate ce suntă, 
jupâne, sărbătorescă Ungurii pe Kossuth în BucurescI? 
De persecutate ce suntă Ungurii la festivități își împodo- 
bescă localurile de petrecere cu tricolorulă ungurescă și 
facă escursiuni cu stăguri roșu-albă-verde ? Nimică mai 
scârbosă decâtă minciuna și calumnia!

—x—
Datoria flotantă a statului și anume notele 

de stată aflătâre în circulațiune în luna luliu 1.886, de 
1 fl: 64,145,231 fi., de 5 II.: 111,877,415 fl., de 50 fl: 
141,402,850 fl. și în acțiuni de saline 93,572,962 fl., cu 
totulă 411,998,458 fl.

—x—
Reuniunea pentru cultura poporului din 

comitatulă Bihorului ținu în 8 Augustă în O rad ea- 
Mare o ședință a comitetului, în care s’a hotărită să se 
împartă la 12 învățători, cari facă însemnate progrese în 
instrucțiunea în limba ungurăscă, fără deosebire de na
ționalitate și confesiune 800 fl. ca răsplată, și pe 23 în
vățători să’i distingă prin scrisori de recunoscință. — Să 
nu’i muște șârpele de inimă pe învățătorii români a pri
mi asemenea daruri danaide!

—x—
InȘimIeulăSilvaniei se plănuesce formarea 

unei reuniuni cu scopă d’a restrînge întrebuințarea pro- 
duseloră industriale streine, mai alesă a postavuriloră, și 
d’a promova și sprijini industria indigenă.

—x—
In comitatulă Trei-Scaune o furtună violentă a 

pricinuită la 6 Augustă n. daune însemnate. Multe să- 
menăturl de primăvără au fostă nimicite și pe hotarulă 
comunei Rety au fostă omoriți de trăsnetă o temeiă și 
doi boi. Trăsnetulă a mai că(|ută în diferite comune, 
fără se incendieze.

—x—
In pădurea BapoIței urșii au mâncată din nou 

încă două vaci; și pe hotarulă comunei Zagonă prici- 
nuescă aceste bestii mari pagube.

—x—
Cu ocasiunea jubileului de 500 de ani a Universi

tății din Heidelberg, br. Bedeus din Ardeală a fostă 
numită de cătră facultatea juridică doctoră onorifică în 

drepturi. Br. Bedeus e membru ală reuniunei sciențifice 
ardelene de esplorare a țării, pe care tărâmă ’și-a și câș
tigată mari merite ca critică și scrulătoră istorică.

—x—
Ju nimea română academică din Lugoșă 

va representa Duminecă în 15 Augustă n. comedia în 5 
acte «Petulantulă», localisată după Kotzebue.

—x—
Circulă Frankloff din Pesta a arsă. Optă cai 

au cădută jertfă flacăriloră.
—x—

La 28 Septemvrie viitoră se va ține licitația pu
blică cu oferte sigilate Ia ministerulă domenieloră din 
BucurescI, pentru darea în întreprindere a cons
truirii târgului de vite ce se înființâză la Con
stanța. Clădirea se evalueză la 800,000 lei și concu
rență trebue să depue o garanțiă de 5 la sută.

—x—
Directorulă preparandiei de învățătâre din Clușiu, 

losifă Kozma, care a rănită pe inspectorulă de scâle 
Vârady în duelă, este suspendată din oficiu de cătră mi- 
nistrulă de culte și s’a pornită cercetare în afacerea a- 
cestui duelă. Kozma declară în »M. P.“, că a fostă 
suspendată la cererea sa, pentru câteva luni.

—x—
In viile Presburgul u i s’a constatată oficială ivirea 

filoxerei.
—x—

Cetimă în „România»: „De câtva timpă se observă 
în Iași aparițiunea unoră musafiri, cari, după cuafarea 
capului și costumarea loră, amintescă pe Evreii noștri de 
acum 30 său 40 ani în urmă. Acești musafiri noi, — 
spune «Liberalulă», — nu suntă decâtă fii de ai lui Is
rael, cari vină de prin Rusia ori Galiția pentru a umplea 
cu prisosă golurile lăsate de cei plecați la America. Prin 
mahalalele de devale de paiață ca și prin Târgulă-Cu- 
cului, casele evreești gemă de asemenea persone chipeșe 
și cari nu sciu nici ună cuvântă româneșce. Dâcă este 
să ne vie în locă 10 Evrei galițienî ori rusesc! pentru 
unulă care pleacă la America, nu ne bucurămă de locă 
ba încă renunțămă cu plăcere la așa schimbă."

Valea Strîmbului, Augustă 1886.
Nu este lucru nou a ceti mai pe fiăcare Z‘ în Z’a" 

rele românesc! batjocuri și ne’ndreptățirl, car! de car! mai 
mari, ce se comită față de Români ori de câte-ori este 
vorba de a fi și ei aplicați la vre-una din funcțiunile 
publice. Pentru a mai înmulți încă cu ună casă re- 
gistrulă acestora triste adevăruri, Vă rogă știm, d-le Re
dactară, dați-mi voiă ca să vorbescă ceva în colonele 
acestui prețuită Z^ar£1 despre o alegere de adjunctă no
tarială interimală, întâmplată la 18 Iunie a. c. în cer- 
culă Cheșeiu (Alsokosâly):

Mai întâiu trebue să spună, că atitudinea Româ- 
niloră din cerculă'acesta a fostă destulă de corectă față 
cu acestă alegere. Ei s’au arătată cu totulă străini cu 
ocasiunea acestei alegeri, protocolula n’au vrută să-lă 
subscrie, decâtă abia primarulă comunală din Chișeiu, 
Guga și Gârbău, er alegătorii din Urișoră și Rugăseșci 
nici n’au luată parte; și âtă pentru ce: Pe ună con
curentă română, d. șolgăbirău Hatfaludi JJozsef l’a res
pinsă dela alegere, sub pretestulă obicinuită, că nu po
sede limba ungurăscă, adecă „limba statului", măcarcă 
și fără de acâstă «limbă a statului» a fostă în stare să 
ocupe acestă oficiu și să-și împlinâscă datorințele sale 
oficiâse în decursă de mai mulți ani cu destulă acurateță. 
In anulă trecută acestă Română abtjicândă de postulă

FOILETONU.

Amicii agronomiei.
(Studiu istorică-naturală)

(Fine.)

Cine a observată câtuși de puțină aceste deosebiri 
va pută deosebi lesne amicii de inamici. Și șoreca- 
rulă este în adevără amică ală agronomului, căci hrana 
sa de căpeteniă o formâză învederată șorecii de câmpă 
cei atâtă de stricăcioși, dintre cari elă stîrpesce ună nu
mără de necredută de mare.

Firesce că nu putemă trece cu tăcerea, că în re- 
vire de vânată bine împoporate șorecarulă face orecare 
daună. Ună epurașă tînăru, care se jâcă prâ fără de 
grijă pe livadea deschisă (în poână), cade fdrte lesne 
pradă șorecarului, care pândesce după șorecl. Ba elă 
nu desprețuesce nici chiară vre-o potârniche împușcată 
său vre-o prepeliță grasă. Dăr noi îi lăsămă bucurosă 
aceste bucățele și așa destulă de rari, deârece prin neo
bosita vânătare de șârecl răsplăteșce pe deplină paguba 
ce o face.

O rudă de aprope a șorecarului nostru este busar- 
dulă-părosă (Rauhfussbussard, lat.?), care ne visitâză 
mai numai ârna. Elă se deosebesce de vărulă său prin- 
tr’o colâre mai sură-âlburiă, și mai vârtosă prin aceea 

că piciârele lui suntă pănă tare josă acoperite cu pene 
mărunte, ceea ce la șorecarulă comună nu se întâmplă 
niciodată. Și busardulă-părosă se ocupă mai numai cu 
stîrpirea șoreciloră; se Zice însă, că urmăresce și sălbă-**  
tăciuni mai nobile, și pentru aceea este elă urmă
rită fără milă de vânători anume acolo, unde d. e. ca 
în Germania suntă revire de vânată oprite (păZite), său 
chiară fasanării făcute anume.

Ca amici determinați ai agronomiei trebue să amin- 
timă necondiționată feluritele specii de buhe. Observa- 
torulă superficială (neatentă) scapă tarte lesne din ve
dere activitatea buheloră, fiindcă ele sbâră din culcușu
rile loră căutândă hrană, er Ziua stau liniștite în ascun- 
Zătorile loră, în scorburi de copaci etc., astfelă că esis- 
tența loră nici nu se observă. Așa trăesce buha-ure- 
chiată (Schleiereule, strix flammea) adeseori prin 
podurile caseloră vechi, și mai bucurosă prin turn i 
de biserici. Huhurezulă (der wollige Waldkauz, uluia 
a 1 u c o) se ascunde erna de multe ori prin urlâie a că
rora căldură îlă atrage; de altfelă petrece elă și prin 
crepăturl de stânci și prin scorburi de arbori, unde-și 
face și cuibulă.

Buha de mocirle (die Sumpfeule, strix brachyo- 
tus) preferă eră a petrece mai bine pe șesurl libere, 
piua ele petrecă liniștite ascunse prin piperigă uscată 
său trestiă uscată, care este tarte asemenea-'colorii pe- 

neloră loră. Nâptea însă facă ele escursiuni întinse 
presta câmpuri, sburândă încetă, fără sgomotă, legă- 
nându-se prin aeră. In totă momentulă se sbata câte 
ună șorece în ghiarele loră, cari' suntă încârligate și as
cuțite ca cuiele, și abia l’au înghițită.-cu piele și cu pără 
cu totă, și âtă că se și uită după, ală doilea, ală treilea,./ 
ală patrulea etc. De multe ori amă aflată gușa și sto-. 
machulă acestei buhe așa de umplute cu șâreci și cu 
pără de șorecl, încâtă amă trebuită să ne minunămă1. ' 
Resturile nemistuibile, — dinți, osciâre și perl' —i le, 
scotă buhele, după ce au mistuită celelalte părți,,în eo- 
colâșe mai mici. Acesta cocoloșe de pără și’jde 6se*de  ■ 
șârecî nemistuite le aflămă adeseori umblândă presta 
câmpă, pe unde ședă buhele.

Numai o singură speciă de buhă, și adecă pe cea 
mai mare de bufnița sâu buhoiulă (buho maximus) nu 
o putemă recomanda ca necondiționată folositâre. Chiară 
și acâsta mănâncă fârte bucurosă șorecl, pe cari ej^.îi.. 
înghite adeseori cu grămada. Insă avândă ea' ună a-■ 
petită atâtă de mare nu se mai pâte îndestuli cu nisee 
bucățele atâtă de mici, și-i mai place ună epure, pe 
care-lă înhață lesne cu ghiarele sale cele mari în 
escursiunile sale de nâptea. Dâcă s’a săturată odată 
sdravănă, pâte ședâ și mai multe Z^e ascunsă în crepă- 
turile stânciloră in trândăviă postindă, pănă ce-o silesce 
âră fâmea la noua activitate.
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st5u s’a întâmplată, spre bucuria nostră, că de succesorii 
i-a urmată eiăși ună Română, domnulă Semeonă 
Rotariu.

Acesta nu Ie-a convenită .patrioțiloră», deși d-nulă 
Rotariu a arătată în Iotă privința o purtare bună și 
corespundătore, de aceea, credemă noi, că s’a întâm
plată curiosulă casă, că d Rotariu, la porunca principa
lului său, a d-lui notară Gavrus Todoră, luase ună pro- 
toeolă într’o comună pură românescă și de aceea și 
protocolulă fu luată în limba românescă. In limba ro
mânescă! Poftimă! O „crimă» mare era aeâsta! D-lă 
notară Gavrus, din a căruia poruncă s’a făcută, luase 
protocolulă și-lă timise d-lui solgăbirău, care aflându-șî 
nodă in papură, ordonă suspendarea din oficiu a d-lui 
adjutantă notarială Rotariu.

Vedî acesta este „dreptatea11 de pe la noi! Acesta 
este .dreptatea» de care ne este nouă acru sufletulă și 
din a căreia causă Românii șî-au perdută totă gustulă 
de a mai lua parte la alegeri.

Cineva.

Esposițiune în Clușiu. Camera comercială 
și industrială din Clușiu, în landabila intențiune d’a des
chide târguri nouă ir 'ustriei ardelene atâtă de greu lo
vite în vândarea ei pri 1 răsboiulă vamală cu România, 
a luată hotărîrea a întocmi în timpulă dela 26 Augustă 
pănă la 6 Septemvre a. c. în Clușiu o esposițiune de arti
cole de industria ardelenă strîmtorată în urma răsboiului 
vamală cu România.

Programulă tfice: 1) Scopulă esposiției este 
.d’a face Clușiului și împrejurimei articulele de industriă 
ardelenă, strîmtorată prin răsboiulă vămală cu România, 
mai d’aprope cunoscute, d’a le crea acolo piețe nouă și 
d’a promova vânzarea loră. 2)Arangerulă esposi- 
ț.iunei e camera comercială și industrială din Clușiu, 
care a și alesă ună comitetă, avândă a conduce întrega 
afacere a esposițiunei. 3) Obiectele ce se voru es- 
pune suntă acele produse industriale, care în urma 
răsboiului vamală au fostă slrîmtorate de pe piețele țării 
vecine și care nu se producă de industriașii cercului ca
merei din Clușiu. 4) Deschiderea esposițiunei se 
face la 26 Augustă n. c. și dureză pănă la 6 Septemvre 
inclusivă, așadâră în timpulă când reuniunea de agricul
tură ardelenă a țării obicinuesce a ține în totă anulă 
o esposițiă de vile de prăsilă, când se ține ună târgă 
anuală visitândă Clușiulă numeroși călători din apro- 
piare și din depărtare. 5) Localulă esposițiunei e 
palatulă reuniunei industriale din Clușiu, resp. șalele sale 
de conversare și de oficiu. 6) Cheltuelile trimiterei și 
înapoierei obiecteloră, ale arangeamentului și asigurării 
contra incendiului ș. a. le întâmpină camera comercială 
și industrială din Clușiu, așa că esposantulă nu 
cheltuesee absolută nimică, nici chiar pentru 
spațiulă din localulă esposițiunei. 7) Anunțarea se 
face în orice orașă la acea reuniune centrală, care se 
formeză in scopă d’a aduna obiectele esposițiunei, d’a le 
împacheta, a le trimite la gară, a primi obiectele îna
poiate și a le restitui esposanțiloră. 8) Anunțarea se 
face pe Colele de anunțare, care conțină numele 
esposantului, specificarea și prețuia obiecteloră ce se es- 
pună, în fine notițe statistice asupra întreprinderei. 9 
Debrece imediata vândare a obiecteloră e de 
de dorită, esposițiă servesce totodată și ca hală de 
vândare. Eentru acesta însă se îugrijâscă esposanții 
seu representanții< o* *ă,  cari să comunice cu publiculă 
asupra vânzării e-s ..'-primirei de comande. 10) Pentru a 
fi visitată esposJția câtă mai în massă, intrarea va fi 
deplină liberă. 11) Din causa scurțimei timpului 
invitări separate nu se potă trimite induslria- 
șiloră interesați, ci camera comunică prin misionari per
sonali cu organele industriale interesate din districtele 
dela graniță, pentru Invitarea industriașiloră, primirea și 
trimiterea articuleloră loră. 12) Terminulă de trimitere e 
fixată pe cfiua de 20 Augustă. Inapoiarea obiecteloră va 
urma pănă la 10 Septemvre.

Bufnița încă este persecutată forte tare de vână
tori; și mâi alesă împrejurulă Brașovului s’au împușcată 
fârte multe precum arată acesta și numărAsele esemplare, 

. cari se potă vede în eolecțiunile gimnasiale și la mulți 
' amatori privați preparate de autorulă acestoră articull. 
. Din causa' spațiului calui mărginită nu mai pucemă

* da de.- astădată descrieri despre animale folositore și stri- 
-tțăciose agronomiei, der credemă, că cele amintite sunlă 
de ajunsă, pentru a atrage atențiunea agronomiloră ac
tivi' și inteligențl asupra acestei afaceri, așa că potă fi 
îndemnați ja observațiuni mai amănunțite.

A'ră fi, ce e dreptă, forte de dorită, ca sâ se dea 
’mai hiullă atențiune învățământului istoriei naturale și 
în scAlele nostre rurale, pentru ca chiară tinerimea să 
pbtă-întră în vieță înzestrată cu cunoștințe mai multe 
și mai esacte din istoria naturală, Căci au trecută de 
multă timpurile acelea, când credeau omenii, că agro
nomia este ceva cu totulă empirică și că la ea nu tre- 

4>bue nici o știință pregătitAre, nici o cunoscință posittvă. 
Considerândă însă mai deaprope starea lucruiui, vomă 
trebui să vedemă îndată, că agricultura stă pe o trâptă 
mai înaltă numai în țările acelea, unde și cultura gene
rală a poporului se află într’ună stadiu mai înaintată, 
și că cunAscerea mai de aprope a lumii animalice din 
patriă este de lipsă și agronomului.

IK17A Haussmann.

Camera comercială și industrială din Brașovă pu- 
nândă prin acesta în cunoscință cercurile interesate, în- 

vită totodată pe industriașii din teritoriulă camerei să ia 
în numără mare parte la esposițiune.

Ultime soiri.
Gastein, 9 Augustă. — ErI la sosirea îm

păratului Austriei, împăratule Germaniei purta 
uniforma și ordinile austriace. Impăratulu Franț 
Iosefă a exprimată împăratului Germaniei bu- 

’euria sa constatându escelentulă aspectu de să 
nătate alu suveranului . germană. După schim
barea salutărilor^ de bună venire, Mâie^jtățile 
Lord s’au retrașii pentru câte-va momente. Pe 
urmă au reapărută în salonu unde au conver
sată. Pe la 7 Are și 3 sferturi, împărătAsa pă
răsi castelulă băiloră pentru a se duce la Vila 
Meran, Ar împăratule Austriei se duse pe la 8 
Are' la reședința Sa, unde a foste salutate de 
cardinalulu Mihailovici, de primarule și clerule 
oralului. Ia aceste restimpă împăratule Wil- 
helm apare în balconule castelului, împăratule 
Austriei să întArce iute în aceea parte, îlă salută 
militărește, la care ’i răspunde suveranulă ger*  
mânu prin semne din mâni. Publicule martoră 
la acăstă scenă afectuAsă, aclamă căldură pe 
autori. Majestățile Loru apoi se ret~£ă' >u apar
tamentele lor. Puținele momente după acAsta so- 
sesce prințulă Wilhelm de Prusia pentru a visita 
pe împăratule Germaniei. La 8 și jumătate îm
păratule Franț Iosefă și prințulă de Prusia se 
reîntorcă la castelulă băiloră unde luară ceaiă 
la împăratule Germaniei. La aceste ceaie asis
tară prinții de Reuss și de Holienlohe. Pe la 
9 și jumătate împăratule Franț Iosifu se reîn- 
tArse la hotelulu său însoțite de prințulă Wil
helm de Prusia. La trecerea lord dela castele 
la hotelulă Straubinger, mulțimea salută viu 
pe suverană.

Gastein, 9 Auguste. — Cornițele Kalnoky 
a sosite astădi la 8 și jumătate diminAța. La 9 
Are, principele de Bismarck i-a făcute o mică 
visită. înainte de amAcji, împăratule Franță 
Iosefe a visitate pe împăratule Wilhem, pe urmă 
pe principele și principesa de Bismarck. Im- 
părătAsa, în urma unei indisposițium, e oprită de 
a asista la prâncjulu ce se va da la împăratule 
Wilhelm. — Cornițele Kalnoky a fostă primită 
astădi de împăratule Wilhelm și de cornițele 
Herbert de Bismarck. In aceeași di principele 
de Bismarck a fostu primită de împăratule Franț 
Iosefă. — Astădi la 4 Are s’a dată ună prânclă 
de cătră impăratulu Wilhelm. Împăratule Franță 
Iosefă, d. Bismarck și Kalnoky asistau. Nu s’a 
ridicată nici unu toastă oficială. Cei doi împă
rați au golită în tăcere paharele loră. înaintea 
și în urma prânzului s’a ținută întrunire.

Viena, 9 Augustă. — ț)iarulă „ Viener
Abendpost“ spune că opiniunea publică are drep
tate să considere întrevederea dela Gastein ca 
o garanțiă din cele mai seriAse pentru mănți- 
nerea păcii europene.

Londra, 9 Augustă. — „Times“ spune că 
intrarea Angliei în alianța Austro-Germană este 
cu neputință pentrucă situațiunea Regatului 
Unită nu permite alianțe continentale. DAr En- 
glesii voră vedA bucurosă ridicându-se o barieră 
contra principalului turburătoră ală păcei lumii.

Bruxelles, 9 Augustă. — O nouă manifes
tare socialistă a avută locu în Belgia. N’a fostă 
nici ună incidență.

Roma, 9 Augustă. — Concordatulă dintre 
Vaticană și Muntenegru se va semna Mercur!.

■ SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.»)

BUDAPESTA, 11 Augustă. — Ună au
tografă prea înaltă adresată minis- 
trului-președințe Tizsa espriraă părerea 
de rău că ultimele schimbări în comandele ar
matei au dată prilegiu la diferite neînțelegeri, 
cari ară putA să neliniștAscă opiniunea publică 
și prin acAsta ară putA duce la conturbarea 
buneloră relațiuni între poporațiunea civilă 
și militară în țările corAnei ungare. AcAsta 
ar fi cu atâtă mai regretabilă, cu câtă acele 
schimări s’au făcută fără vătămarea vr’unui 
dreptă constituțională, numai și numai în inte- 
resulă serviciului militară, asemenea e de regre
tată că pentru nisce întâmplări singuratice se 
judecă nefavorabilă întrAga armată.

Spiritulă armatei comune, în care suntă 
representate tAte popArele monarcliiei, 
nu pAte fi altulă, decâtă acela.ală prea înaltului 
beliduce. AcAsta oferă și cea mai sigură garan

țiă că va fi ținută departe armata de ori-ce 
tațiune politică de partidă- avândă a apăra legi„ 
și dj^stituțiunile legale esistente.

Numai nesciința prefăcută sAu intențiuul 
neoneste ar putA duce acolo, ca armata, care în 
pace și în răsboiu totdAuna și-a împlini dato
ria cu credință și cu abnegațiune să se aducă 
in contrastă cu adevăratulă patriotismă, cu le
gile țării și cu constituțiunea.

Cu tAte că se pAte aștepta că în curendă 
poporațiunea judecândă mai rece cestiunea se va 
liniști, este posibilă ca în urma desfigurării fap- 
teîoră neliniștea să se lățAscă în cercuri mai es- 
tinse, ce ar face să crAscă amărăciunea reciprocă. 
Cu cea mai deplină încredere Maiestatea Sa în- 
sărcinAză pe ministru-președinte să ia tAte măsu
rile necesare spre luminarea opiniunei publice 
și acolo unde s’ar întâmpla agitațiuni nelegale se 
proceda eu totă asprimea legei.

DIVERSE.
p depsele în Rusia. — Afară de pedepsa cu mor

te pentru înaltă trădare și pedepsele militare, dreptă Rusă 
mai cunosce următorele categorii de pedepse: condam
narea la muncă silnică pe vieță în mine (ocne), la 20 
și 25 ani; în cetăți la 10—12 ani; în fabrici la optă 
ani seu șase ani, după care urmâză trimiterea în Sibe
ria ca coloniști. Cei condamnați la aceste pedepse mai 
aspre se numescă Katorșnik. A doua categoriă este 
exilarea în Siberia dreptă coloniști forțați; apoi simpla 
exilare în Siberia, pedepsa de corecțiune etc. Pentru 
cei pe cari nu-i scutesce rangulă, instrucția, etc., de pe
depse corporale mai suntă multe disposițiunl accesorii, 
ca punerea în fiară, raderea capului de jumătate, băta
ia în diferite chipuri și în fine stigmatisarea, care însă 
s’a desființată la 1863. Prin acAsta se însemnau cu pe- 
ceții deosebite diferiți criminali fugari, ună condamnată 
la ocne, ună Katorșnik, etc. Acolo unde fugarii se prin
dea;!, erau însemnați imediată sub cotulă brațului dreptă 
său pe umeră. In vechime era și obiceiulă de a se tăia 
urechile ; în limpulă împărătesei Elisabeta se tăiau nă
rile nasului, cea ce s’a desființată la anulă 1816. La 
anulă 1845, in loeulă litereloru B. 0. P. (rusește Vor, 
hoță) s’au introdusă literele K. A. T. ce se întipărâu pe 
frunte și obrază. și rănile se prefăceau cu prată de pușcă 
și acesta tetovaj nu mai există astăzi- De altminteri 
Rusulă practică scia cum să se ajute la nevoe: elă ștergea 
urmele titereloră prin vară caustică și prin alte mijlAce; 
mai rămâneu semne de răni seu cicatrice dâr nu se pu
tea ghici originaa loră.

Unu rege mântuitorii. — Este vorba de regele 
Chrisliană ală Danemarcei. Acumă câteva (file acestă 
suverană și ducele de Chartres se preumblau călare in 
pădurea dela Klampenborg, însoțiți de ună groomă. Pe 
ună drumă forte strimtă pe care se afla de o parte și 
de alta numai copaci, întâlniră ună felă de omnibus 
plină cu lume. Acâstă trăsură se opri pentru a lăsa 
să trâcă regele și ducele, și personagele cari se aflau în 
lăuntru se sculară în piciAre ca diferință pentru suve
rană. In momentulă acela, caii omnibusului se spăriară 
și făcură o mișcare repede care pricinui căderea {din elă 
a unui bătrână. Sărmanulă bătrână căduse astfelă în- 
câtă capulă i se afla sub rotă, așa că la cea mai mică 
mișcare ar fi fostă perdută. Rer ’ ‘“lese
perieululă, sări îndată de pe ea' 
de capă și’lă scose repede de 
de Chartres ținea de dârlog»’ 
tru ai opri să mai facă vr' 
fu scăpată. Lucrulă ci1' 
ma binelui ce făcuse.
bătrână, calulă său fu 
trebuită să se întArcă 
groomului. De atunci 
meni să nu’Iă mai sai 
piciAre în trăsură.

E
Despre Limfad 

dicină și chirurgiă, p 
1886 de George I 
leloră civile, intern 
tipografia Acader 
Nr. 42). 1886.
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71. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

Gorsulr. la bursa fie Visan fiSsarsa do Bncuresci.
din 7 Augustă st. n. 1886

Rentă de aură 4°/o . . . 108.45 I
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 95.25 
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare...........................154.75
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.70

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

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

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

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

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

vină ung.........................100.25
Imprumutulă cu premiu

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

Tisei și Segedinului . 126.25 
Renta de hărtiă austriacă 85.85 
Renta de arg. austr. . . 86 60
Renta de aură austr. . . 121 20 
Losurile din 1860 . . . 143 80
Acțiunile băncel austro-

ungare ......................... 871 —
Act. băncel de credită ung. 289.50 
Act. băncel de credită austr. 281.40 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei .................. 5.94
Napoleon-d’orI .... 10.01 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.85 
Londra 10 Livres sterlinge 126.20

Cota oficială dela 28 Iulie st., v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). 93Va 94—
Renta rom. amort. (5°/0) 97^ 98’A

» convert. (6°/0) 88V2 89—
împr. oraș. Buc. (20 Ir.) 33— 34—
Credit, fonc. rural (7°/0) . . 103V2 104—

„ „ (5°/0) - 87* /a 88—
» » urban (7°/0) • • 100— 101—

> (6°/0) • 918/4 92i/a
’ (5%) . . 821A i 831/4

Banca națională a României 500 Lei 1015 1020
Ac. de asig. Dacia-Rom. 265 270

« » » Națională 210 220
Aură contra bilete de bancă . . 13.50 14.13
Bancnote austriace contra aură. . 2.02 2.02

Cursuiu pieței Brașovu
din 9 Augustă st. n. 1886.

Bancnote românescl . . . ., Cump. 8.70 Vend. 8.72
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 Rusescl..................... . » 121.» 122.i/a
Discontulă ... * 7—10 °/o Pe ană.

Concursă
Pentru oficiulu de pedelii devenită vacantă la gimnasiulu nostru 

prin acâsta se escrie concursă până în 22 Augustă st. n. c.

cu emolumeutelc urmâtor©:
1. Salaru anuală de 300 fl. v. a. solvind! în rate lunare de-, 

cursive;
2. cortelă în edificiulă gimnasiului;
3. luminată preste anulă întregii, dr preste drnă și lemne de focă.
Cei ce dorescă a ocupa acesta oficiu au să-și trimită la subscrisa 

direcțiune supli cele loră concursuali provădute cu carte de boteză, cu 
ună atestată, că .sciu scrie și ceti, apoi că suntă necăsătoriți și au o 
etate dela 25—45 ani, și în fine cu ună atestată de moralitate și altuia des
pre oficiulă respective ocupațiunea de pănă acum.

Despre serviciele împreunate cu acestă oficiu suplicanii voru 
primi deslușiri în cancelaria gimnasiale.

Bl a și u, 7 Augustă 1886.

Antonii! Vestemeann.
canonic, directorii gimn.

In conecsti cu publ. din 31 Iuliu*  Nr. 5111 se,4- 
duce, spre delăturarea interpretațiuniloru false, la cu
noștință publică, că și acei câni, cari se portă pe strade 
legați trebue se fie provecjuți cu botnițe, dedrece la casă 
contrarii astfelu de câni se voru prinde și se voru omorî 
de Călău*

Brașov ti, 7 Augustă 1886. 2 3

Căpitanatulu orășeneștii.
<Avisă d-loru abonați!

Rugărnă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să bine- 
voiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de pe făsia 
sub care au primită diarulă nostru până acuma.

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

Mersulu trenurilorU
pe linia Predealti-Budapesta și pe linia Teiușft-Aradft-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

’râse.

Predealii-Budapesta Budapesta—1^redeaiîi
Trenă Tren Trenă Trenă Trenu Tren Trenă Trenă Trenă

de accelerat omnibuA omnibus 'bmnibua accelerat omnibua de omnibus
peraâne persane

BucurescI 4.50 7.45 Viena — —
3.15

1
—

Predealu (
(

— 9.32 12.50 — Budapesta 6.47 1.45 6.20 8.00
_- 1.09 —- Szolnok 10.37 3.44 7.29 9.11 11.40

Timișii — 9.56 1.40 — P. Latlâny 1.44 5.21 8.ț? 11.26 2.31
( 
(

__ 10 20 2.27 ___ Oradea mare 5.33 6.41 — 1.28
Brașovtt 6.22 2.55 ___ Vărad-Velencze — — 9.45 2.00
Feldiăra 7.01 3.38 __ _ Fugyi-Vâsărhely — — 9.59 2 11 • —
Apatia 7.33 4.17 - Mezo-Telegd — 7.14 10.28 2.34 —
Agostonfalva 8.01 _ 4.47 ___ R6v — 7.42 11.36 3.18 —.
Homorodă
Hașfaleu

8.45 — 5.42 — Bratca 
Bucia

— — 12.10
12.43

8.41
4.01

—■
10.10 ___ 7.37 — ■

( 10.29 8.01 - Ciucia — 8.31 1.31 4.26 —

Sighis6m -n.B9 8.21 Huiedin — 9.01 2.56 5.08 —
9.05 ___ Stana — — 3.29 5.27 —
9 43 - Aghiriș — — 4.00 5.50 —

10.02 GhirbSu — — 4.18 6.02 —
10.30
10.50 Nedeșdu

( 
(

— — 4.36 6.24 —
11.29
-1.47

— Clașiu 10.01
10 26

10.28 5.05 6.43
7.03 _ -

.35 Apahida 10.52 — — 7.26 —
04 ___ Ghiriș

(
(

12.37 — — 8.51 —
J0
19

— Cucerdea 1.36
1.48

— z 9.31
9.43

■■■

)7 Uiora 1.57 — — 9.51 —
18 Vințulă de susu 2.06 — — 9.58 —
)8 Aiudă 2.46 — — 10.24 —

5 ___ Teiuafi 3.01 —' •— 10.44 —
—■ 8.00 Crăciunelfl 3.45 — — 11.28

8.34 Blașfi 4.06 — — 11.44 —
8.59 MicSsasa 4.45 — — 12.18 —
9.34 (Jopsa mie. 5.05 — — 12.36 —

10.16 Mediașă — — — 1.22 6.01
11.04 Elisabetopo'e — — -- 1.56 6.40
-2 17 Sigișdra — — — 2.34 7.20

>.47 Hașfaleu — — — 3.02 8.01
21 Homorod — — — 4.41 10.05
\5 Agostonfalva — — — 5.30 11.02
3 Apatia — — — 6.03 11.37

Feldidra — — — 6.35 12.14

’trașovă ( 1.09 — . — 7.14 1.09
( 1.55 5.45 — — 1.50

nișă 2.53 6.22 — — 2.48
3.28 6.47 — — 3.23

'cală
( — — — — 4.56

‘rescl 9.35 11.45
1

9.40

d-loră Koniges & Kopony, Zernesc’.

Teînșfi- A mdft-BiBdajj'esta Budapesta-Aradiik-Teiușft.

Trenu Tre-iă Trenă de Trenă de Trenă Tronu
omnibus omnibus peraâne persâno accelerată omnibun

1

Teiwșik 11.09 — 3.56 Viena" 11.00 _
1

-[
Alba-Inlia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 — — c
Vințulă de josă 12.20 — 4.53 11.02 -- 7 11.46
Șibotă 12.52 — 5.19 kJZOlHOK. 11.12 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradft 3.37 — 5.Î5
SÎEteria (Piski) 1.4'8 — 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
Zam 4.25 — .«.12 Bârzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Braniclca- 8.21 . .... 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Ar&dft 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Sy.uJnnk V 2.39 — 4 53 Șibotă 10.34 — 12.53

3.16 — 5.10 Vințulă de josă 11.04 — 1.22
Bnulapesta 6.50 — - 8.16 | Alba-Inlia U.ț9 — 1.40
Viena — — 6.05 ’B'eSaașăi 12 05 —' 2.24

Aradâ*>Ttmiș6ra
*• s-J j

SftffiiaeHa (Piski) Petroșiwîf .

Trenă Trenă de Trenă de 1 Trenă de Treisă j Trenă
omnlbuR pewdne peraâne peraâne omnibes’ omnibua

Ajradft 5.48 6.05 SJaaeria
•

11.50 2.23
Aradul ă nou 6.19 — 6.33 Strein — 12.27 3.00
Nămelh-Sâgh 6.44 ■ — 6.58 Hațegă — 1.19 3.49
Vinga 7.16 — 7.29 i * — 2.10 4.40
Orczifalva 7.47 — 7.55 Ci W —. 2.57 5.28|
Merczifalva X ___ — — BamțaA — 335 6.07
TS.nMîșdB’a 9.02 | 9.08 — 4.0 4 6.391

TiEiaSșâirffl- iii Petre -leBil— A laeițl isk5
Trenă de Trenu de Trenă . Trenă TfQnă Trenă
peraâne peraâne omnibua omnlbu». omnibus

* ' • de pera.
1

TimișAra 6.25 • A00
—T.-.......

PetrOșeasi 6.49 9.33 •-
Merczifalva — — •fr-: Banița 7.27 10.14
Orczifalva 7.46 6 36 Crivadia 8.06 10.54 —
Vinga 8.15 7.oa.‘ Pui 8.50 11.37 —
Nămeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Rațegă 9.31 12.17 —
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 10.16 12.58 —
AjrsMÎft 9.27 — 8 1’ .7 10 53 1.35


