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In memoria lui Francisca Schuselka.
T.

Brașov0, 26 Augustă, 7 Sept. st. n.
Puțini bărbați politici a avută Austria, în 

văculă presentu alu marîloru transformări și re
forme, cari au sciută să se ridice peste nivelulă 
pasiuniloră și alu intereseloru specifice de rassă 
și de partidă și să se avânte în sferele mai înalte 
ale stăruințeloru nobile și neînteresate pentru 
realisarea principiului de adevărată libertate și 
egală îndreptățire în monarhia habsburgică.

UduIu din acești puțini luptători imparțiali 
și generoși a fostă Franciscu Schuselka, răposată 
în 1 1. c. în Heiligenkreuz lângă Baden.

Ca publicistă genială, ca bărbată politică 
distinsă și ca omă de inimă Schuselka n’a lup
tată numai pentru patria sa restrînsă, ci a fostă 
unu nobilă și generosu propagatoră alu ideiloră 
adevăratei libertăți și înfrățiri între popârele în- 
tregei împărății poliglote. Importanța activității 
lui publice se estinde dâr preste fruntariile țărei 
sale natale și în deosebi noi Românii din mo- 
narchia acesta trebue să ne aducemă aminte cu 
recunoștință, că Schuselka a fost singurulă băr- 
batu austriacă de greutate politică, care dela în
ființarea dualismului încdce a luată în apărare 
în organulă său, în modă sinceră și hotărîtă, 
causa drâptă a elementului românescă atâtă de 
asuprită și prigonită.

Născută la 15 Augustă 1811 în Budweis 
(Boemia) din părinți săraci Schuselka s’a luptată 
încă de copilă cu lipsa și cu năcasurile. Prin 
munca sa propria, ca instructorii la unele fa
milii aristocratice, elă s’a susținută în Viena unde 
a absolvată drepturile la universitate. De vreme 
își începu cariera sa de scriitorii și îndată și 
veni în conflictă cu censura. In Austria domnea 
în anii trei-deci celă mai aspru absolutismă. Ur
mărită de poliția puternicului ministru Metternich, 
Schuselka a fostă nevoită a se refugia în Ger
mania la lena. De aici a combătută c’ună rară 
curagiu în broșurele sale sistemulă absolutistică 
austriacă. Dela lena merse în Hamburg, unde 
a desvoltată mare activitate ca diaristă.

Mișcarea dela 1848 a făcută posibilă reîn- 
târcerea lui Schuselka în Austria. Elă fă alesă 
deputată în parlamentulă dela Frankfurt și 
mai târdiu în dieta dela Viena și Kremsier, 
unde a jucată ună rolă de frunte, care s’a cur
mată însă curendă prin reacțiunea, ce a urmată. 
Schuselka fu internată și pusă sub pază poliție 
nâscă în Gainfahrn lângă Voslau și în 1850 se 
vă(j.u din nou silită a trece în Germania, ca 
să scape de persecuțiunile poliției austriace.

Abia după ce se schimbă situațiunea poli
tică la 1859 putu să se reîntdrcă Schuselka ărășl 
în patria sa și să-și reîncâpă activitatea de pu
blicistă. Intr’ună discursă, ce la ținută cu oca- 
siunea serbărei lui Schiller arangiată de reuniu
nea diariștiloră „Concordia” în Viena, în No
vembre 1859, Schuselka a pledată cu atâta focă 
și cu atâta putere pentru libertate, încâtă de a- 
tunci a devenită omulă celă mai poporală în 
Viena. Acesta a fostă primulă discursă politică 
liberală ce s’a autjită în Viena dela 1848 în- 
cdce și Schuselka avu curagiulă ală rosti așa 
cum l’a sâmțiuă, nu cum l’a fostă croită cen
sura.

Schuselka făcea parte din partida liberali- 
loră germani. Popularitatea cea mare, de care 
se bucura în Viena în anii șăsedeci îi oferea oca- 
siunea de a ajunge la însemnate favoruri perso
nale. Dâr elă lupta în modă desinteresată stă- 
ruindă ca monarchia să se organiseze pe base în 
adevără liberale și constituțiunale. De aceea a 
venită în conflictă și cu ministrulă Schmerling, 
pentru că nu-i era destulă de liberală și nu ținâ 
destulă contă de drepturile și interesele diferi- 
teloră țări și popdre ale monarchiei. In acestă

Deriodă Schuselka a luată în apărare față cu 
Schmerling și autonomia Ungariei, pentru care 
:aptă ajunse a fi dintre bărbații Austriei celă mai 
adorată de Unguri.

Curândă însă a trebuită să se convingă 
Schuselka, că nici conaționalii și soții săi de 
uptă, Nemții, nici Ungurii nu urmăreau ten

dințe sinceră liberale, ci că și unii și alții se 
nisuiau a câștiga supremația peste celelalte po- 
p6re, arătându-să din ce în ce mai multă ca 
nisce dușmani ai libertății și egalei loră îndrep
tățiri.

Acâsta îlă mâhni adâncă și urmândă im
boldului inimei sale, Schuselka luă partea ce- 
loru nedreptățiți și începu a combate pe egemo- 
niști cu t6tă agerimea spiritului său și cu argu
mentele tari ale celui ce apără o causă drâptă 
și sfântă.

Astfelă revista sa „Reforma”, ce a înfiin- 
țat-o la 1862, deveni ună depositaru ală prin- 
cipiiloră salutare de egală îndreptățire. Astfelă 
Schuselka luă în apărare tdte popârele monar
chiei a căroră libertate era vătămata său de 
totă sugrumată.

„Unica garanția pentru libertatea popdre- 
loră din monarchia habsburgică — scria Schu
selka — e îndestulirea națională și de dreptă 
publică a flăcărui poporă singuratică, e federa- 
lismulă. Numai federalismulă pdte produce o 
înțelegere pacinica între popdre și numai în înțe
legerea acâsta pdte prospera libertatea.”

Unirea personală a Belgiei cu Olanda.
In timpulă mai recentă a începută a se vorbi în 

pressa belgiană și olandeză de ună proiectă, care e de 
interesă europănă. E vorba de unirea personală a Bel
giei cu Olanda în casulă când ar muri regele Vilhelm III 
ală Țăriloră de josă.

Planulă acesta s’a ivită pentru ântăiașl dată în a- 
nulă 1874 în «Gazette de Lorraine* ce apare în Meță 
și a fostă primită și în „France* a lui Emile de Girar- 
din. Pentru susținerea planului s’a disă atunci, că ra- 
portulă dușmănosă dintre Franța și Germania se păte 
face nepericulosă prin crearea unei zone neutrale între 
cele două state rivalisătăre. Acăstă zonă neutrală avea 
se conțină ca celă mai tare membru regatulu unitu olan
dezii-!) elgianu împreună cu Luxenburgulu, și apoi să 
cuprindă și Alsația, Lotaringia și Elveția. De atunci prin 
apropiata stîngere a casei de Orania, esecutarea ideii 
d’a se crea prin unirea Țăriloră de josă cu Belgia și cu 
Luxenburgulă ună stată europenă nordvestică mai pu 
ternică s’a apropiată cu hotărîre, și distinse foi olandeze 
nu’șl ascundă îngrijirea de sortea ce aștăptă regatulă. 
Nu’i vorbă, dreptulă de urmare la tronă ală princesei 
Vilhelmina, unica fiică a regelui, e regulată prin lege, 
der tînăra moștenitore a tronului va ave să dea deodată 
cn mâna sa și ună regată. Prin urmare nici Olande- 
ziloră, nici Europei nu le p6te fi indiferentă, cine va 
intra pote într’ună deceniu în vechiulă castelă regescă 
Het Loo. Olandezii ar vede într’ună prință germană 
numai ună instrumentă pentru a fi încorporați la Ger
mania. și în adevără ridicarea unui prință germană de 
rege ală Țăriloră de josă ar trebui să provoce o com- 
plicațiune europănă. Din contră, prin o unire personală 
între Belgia și Olanda, provocată prin plănuita căsă- 
torire a moștenitoriloră tronului din amendouă părțile, 
echilibrulă europenă nu s’ar turbura în nici ună modă 
și s’ar corăspunde mai bine intereșeloră ambeloră 
regate.

La curtea regală belgiană nu se lasă din vedere 
acestă ideă favorită, și Europa deja în curendă ar 
pută fi pusă, printr’o călătoriă a succesorului la tro- 
nulă belgiană, prințulă Balduin de Flandra, la castelulă 
Loo, în fața unui faptă împlinită.

Chemarea reservelorti turcesci.
Se scrie din Beyrouth, Siria, că ordinulă dată de 

guvernulă otomană pentru ridicarea tuturoră reserveloră, | montanistica,

atâtă din armata activă câtă și din cea teritorială a pro 
dusă o mare panică în Siria. Toți ămenii aceștia suntă 
însurați și au copii. La Damas, panica e atâtă de mare 
încâtă trei părți din prăvălii suntă închise; omenii au luată 
fuga Nu se mai întîlnescă pe ulițe decâtă bătrânii și 
copii. Nu mai e siguranță împrejurulă orașului, unde 
s’au făcută mai multe atacuri. Acești omeni, cari rătă- 
cescă astfelă pentru ca să-si procure nutrimentulă suntă 
siliți ca se fure. In orașă, mai multe magasine din 
cele închise au fostă sparte și jefuite. In fie care di 
mii de femei și copii se strîngă pe piața guvernamen- 
tului țipândă și cerendă să li se dea rudele loră. Dăcă 
starea asta de lucruri va mai ținea încă câtva, provin
cia aceea va fi ruinată și miseriă fărte mare pentru 
ierna viităre.

Totă lumea se întrăbă, care va fi causa care pro- 
văcă o asemenea ridicare de ămenl, și nimeni nu pote 
să răspundă, nici chiară oficerii, caii suntă însărcinați 
cu esecutarea ordineloră primite dela Constantinopole.

Ceva despre cultura ndstră.
Zalnocu, finele lui Augustă 1886.

Ne aflămă la începutulă anului scolastică. Tinerimea 
studiăsă se reîntărce recreată la studiu. Mulțl părinți 
pătrunși de ună zelă lăudabilă, neconsiderândă împreju
rările grele în cari trăiescă, își ducă băieții loră ca să-i 
cultive la scăle mai înalte, lipsindu-se pe sine acasă și 
pe cealaltă parte din familia sa. Căci dorulă de carte 
între Români e mare, cu tăte că între împregiurările de 
astăzi din acăstă patriă, nu ’șî vede ună părinte răsplă
tită ostenela și cheltuiăla făcută cu fii săi la scole. Vedemă 
pre mulțl tineri că, după ce cu multă jertfă au finită 
studiele academice, parte stau încă pe capulă părințiloră, 
necăpătândă oficiu, parte iau lumea în capă și pribegescă 
în țera suroră, înstrăinându-se astfelă de părinți, de ru
dele sale și de patria sa genetică, cărora ar fi datoră 
acum a le fi spre ajutoră.

In mare parte noi înșine suntemă de vină că lu- 
crulă stă astfelă. Noi Românii scimă învăța carte, dăr 
nu suntemă încă practici întru alegerea carierei, și de 
aci provine răulă, cumcă nouă ne lipsesce o trăptă în so
cietatea năstră, ne lipsesce clasa mijlociă.

Scăderea în cultura nostră trebue să o atribuimă 
educatoriloră tinerimei năstre, cari la noi suntă învăță
torii și profesorii dela scălele medie. Mai cade o parte 
din acăstă culpă pe părinții de familiă, pe preoțime și 
pe inteligința nostră peste totă.

Educatorii tinerimei năstre, învățătorii și profesorii, 
nu suntă destulă de severi întru crescerea tinerimei în 
scolele primare și respective în clasele prime ale scoleloră 
medie. Vedemă băieți fără înclinare cătra studiu, seu 
cu puțină capacitate înotândă cu chiu cu vai dintr’o clasă 
într’alta, pănă ce ajungă in gimnasiulă superioră, când 
apoi a-i face să părăsăscă studiulă ar fi celă mai mare 
rău, pre când din clasele inferiăre ar fi fostă buni iuațl 
și dațl Ia diferitele măestrii său la comerciu.

Așa facă compatrioții noștri Sași și Germani. La 
ei fără considerare suntă împiedecate mediocritățile de a 
ajunge în gimnasiulă superioră. Și dăcă în privința vre 
unui tenără suntă dubii profesorii și scapă în gimnasiulă 
superioră, din a V-a său a Vl-a clasă îlă sfătuescă să 
se aplice la farmaciă, mechanică, architectură și altele.

Acesta-i deci păcatulă profesoriloră, că lipsescă de 
la datoria loră de a cerne tinerimea la timpulă său, și 
prin acăsta ne rămâne ună golă în societatea năstră, că 
n’avemă măiestrii industrieși, nu avemă comercianțl, nu 
avemă farmaciști, mechanicl, architecțl în proporțiune cu 
învățații noștri.

In mare parte suntă însă de învinuită și părinții 
de familiă pentru acăstă anomaliă, care ară trebui să 
fiă cu considerare la înclinarea fiiloră și alegerea carierei 
și pre lângă aceea să țină contă și de aceea, că nu 
cumva cariera ce vrea să o îmbrățișeze fiulă său, este 
deja prea încărcată.

La noi nici de aceste împrejurări nu se pră ține 
sămă. Părinții în cea mai mare parte suferă de mania 
de a scăte din fii loră »domni<, er clasa plugariloră 
cu deosebire să-și vădă pe fiii loră preoți. Ca să ajungă 
astăzi la ,domniă“ în patria nostră și pe lâugă circum
stanțele din presinte la noi se recere mare protecțiune, 
ceea ce nouă Româniîoră ne lipsesce, său renegarea nă- 
mului nostru. Eră ce privesce cariera preoțăscă, acăsta 
este pră încărcată. Dăcă însă părinții ară voi a mai 
lăsa din mania loră de „domniă* și părinții din clasa 
plugariloră ară fi sfătuițl din partea preoțimei și a in- 
teliginței năstre, să mai slăbăscă din dorința de a vedă 
pre fii săi numai preoți și nu alta, atunci tinerimea 
năstră s’ar aplica la sciințele reali, ară face șcălă su- 
periără de comerciu, ar învăța mechanica, silvanistica, 

și alte ramuri alte sciinței, cari păte la
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părere nu suntă împreunate cu atâta „domniă", dâr 
aducă mai multă îndestulire, fiindă mai proventuose.

Ne lipsescă ce e drepții și școlele de pregătire 
pentru carierele reali. Șcâle reali noi Românii din Ar- 
dâlă și țâra ungurâscă amfi pută (^ice, că n’avemă. In 
ce proporțiune stă unica șcâlă reală dm Brașovă cu nu- 
mărulă nostru de aprope 3 miliâne suflete române?

Pre lângă fiăcare gimnasiu de ală nostru ară tre 
bui deschise clase reale paralele, eră cei chiămațl să-și 
facă apoi datorința a îndemna tinerimea să îmbrățișeze 
aceste șcâle.

Ne-ară trebui, ba este necesitate ai’Zâtore de o 
șcâlă de agricultură în patria nâstră.

Vedemă tineri, cari au aplecare a învăța agricul
tura, ca să ducă la Herăstrău (București), de unde ab- 
solvindă nu se mai reîntorcă în patriă. Decă amă avă 
ună astfelă de institutfi aici la noi, mulți tineri, cari 
s’ar cultiva în acăstă sciință, ară rămână în patriă spre 
marele nostru folosă. Popârele numai prin bună-stare 
se potă înălța la cultură și prin acăsta la mărire. Ca să 
ajungă și poporulă românescă la bună-stare îi trebue 
dată o astfelă de educațiune tinerimei sale, cum vedemă 
că dau poporele mai înaintate decâtă noi tinerimei loră

Cu toții să ne facemă dără datorința față cu ti
nerimea nâstră sfătuind’o și îndemnând’o să cultive cu 
deosebire științele reali, căci achitându-ne de obligămân- 
tulă cătră tinerime, ne achitămă de datorința ce avemă 
de a înainta cultura nostră, ără acăsta este viitorulă 
nostru.

Ioană Sonea.

țată, se ține în sala Ateneului din Bucuresci în dilele 
de 26, 27 și 28 Augustă curentă.

—x—
Evenimentele din Bulgaria au dată direcțiunii 

telegrafeloră din Bucuresci în 9 dile ună venită de 
146,000 fr. adecă cu 90,000 fr. s’au încassat.0 mai mulLă 
decâtă în timpuri normale.

SOIRILE DILEI.
La scirea dată de o codiță ^patriotică» sub titlulă 

„România netolerantă» și la care din parte-ne răspun- 
sesemă cum se cuvenea, vine acum și respunde chiară 
preotulă ungură Bartalus lanos din Bucuresci, (Jicendă, 
că scirea e falsă, că colonia ungurăscă din Bucuresci 
nu e supărată de nici o autoritate română, că bine ar 
fi când foile unguresc! ară publica câtă se pâte mai pu
ține soiri de asemenea natură, care ară înăspri numai 
relațiunile între cele două națiuni și ar provoca discor
dia chiar între Maghiari. — Suntemă curioși să vedemă 
cum va sci profita codița de acăstă lecțiune.

—x—
Deârece în trei districte ale României a isbucnită 

pesta bovină, m i n i s t r u 1 ă un g u r e s cjă de c o m e r ț fi 
a ordonată cea mai strictă închidere pentru tâtă granița 
română. Importarea animaleloră cu bolete indigene și-a 
reservat’o ministrulfi din casă în casă.

—x—
Din Clușiu se raportâză că, Ia cererea consiliului 

direcțiunei preparandiei de învățătâre, min ist rulă ins- 
trucțiunei a suspendată din postulă său pe directo- 
ra Kozma- Geszlezsy, din pricina căreia inspectorulă 
școlară Varady fusese provocată la duelă de bărbatul0 
ei și muri în urma raneloră primite.

—x—
«Berliner Tageblatt" e informată, că cu ocasiu- 

nea întrevederiloră din Kissingen s’a prelungită alianța 
ge rm ană-aus tro-ungă ră pe alți șâpte ani.

—x—
In Bodocă, comitatulă Trei-Scauneloră, au arsă 

la 2 Septemvre 30 de edificii.
—x—

Guvernulfi bulgară a confiscată la Rusciucfi 
tâte esemplarele cjiarului „L’lndependance Roumaine», 
destinate abonațilorfi și vândătoriloră din Bulgaria. Cau- 
sa e că numitulfi diarfi a scrisă contra prințului Alexan
dru și în favârea revoluțiunarilorfi.

—x—
Congresulă a ntise m i tic'ă, ce s’a fostă anun

Năcazurile poporului beiușanti.
Beiușfi, 21 Augusto 1886.

Se vorbesce că d. comite supremă din Oradea mare, 
br. Dory, va sosi câtă mai curândfi la Beiușă și de aci 
va trece la scalda de vâră, numită »Stâna de Vale". 
Gu acăstă ocasiune are să inspecteze și cancelaria minu
natului solgăbirău Beliczey. Să vedi „politică* ce facă! 
D-lă comite, temându-se ca nu cumva să-i cadă smeri
tele" la călcâie, a trimisă încă înainte de asta eu două 
săptămâni pe d. Rocsină, subpretorele din Ținea, ca să-i 
scâtă din rugină pe d-nii din Beiușiu, pentrucă cance
laria se află în așa stare desolată, încâtă mă’ndoescă, 
dâcă este vre-ună actă la loculă său. Dâcă n’ar fi ca
fenelele, băile, *ferbli« și alte petreceri, se pote că alt
mintrelea ar sta cancelaria solgăbirăescă, dâr jjdâcă ea 
este lăsată numai pe mâna unui sermană de protocolistă 
dela judecătoria cercuală, a căruia reputațiune încă este 
greu pătată; fiindă trasă chiară în cercetare pentru de- 
fraudări de timbre de pe acte, — deu puțină speranță e 
de ceva trebă bună în o asemenea cancelariă.

Vedi așa se sciu spăla »patrioții“ noștri unii pe 
alții. Eu celă puțină nu cunoscă alte , merite» pentru 
cari d. solgăbirău ar fi vrednică de atâta părtinire, de
câtă că față cu bietulfi poporă scie să fiă cu tâtă ne- 
cruțarea, âr decă nefericitulă țăranii ajunge să se plângă 
înaintea lui contra neîndreptățirii vre-unui notară subal
ternă ală său, răspunsulă ce-lă primesce este, că: așa 
pretinde legea! Fiindă poporulă de pe la noi forte de
căzută, atâtă în privința culturală, câtă și materială — 
ceea ce în mare parte este a se atribui și indiferentis
mului preoțilorfi și învățătoriloră — se mulțumesce cu 
atâta și renunță de a-și mai căuta dreptulfi său. Astfelă 
a crescută îndrăsnâla celorfi lacomi și sub pretestulfi di- 
feriteloră contribuții, bani comunali, bani comitatensi etc. 
batjocurescă poporulă pănă este despoiată chiar de 
ultimulă său cruceră.

Ca de esemplu voiu aminti pe notarulă din Nimo- 
eștl, d. Neubauer, pe a căruia mână suntfi date vre-o 5 
său 6 comune și care în comiterea dilnică de ne
dreptăți nu cunosce margini Numai d. Parteniu Cosma 
s’a aflată, pe timpulă când era pe aici, care a avută 
curagiulfi a-lfi trage la răspundere înaintea legii, dâr 
dela depărtarea d-lui Cosma nimeni nu-lă mai con- 
trolâză.

Ună altă inconvenientfi, care îngreunâza multă sar- 
cinele grele ale bietului poporă română, este urcarea 
arendii munțiloră seu pădurilorfi, cari ca locfi de pășu- 
nilă formeză uniculă isvoră de venită pentru poporulă 
nostru, care se susține aprope esclusivfi din prăsitulfi 
viteloră. Fiindă acești munți proprietatea domeniului 
episcopescă gr. cat. de Oradea mare, Ilustritatea Sa epis- 
copulă Pavelă ar afla multă îndurare în ceriurî, dâcă cu 
bunătatea-i cunoscută ar face să se împuțineze neajun- 
sele poporului. Nu mai puțină supărare li se face 6me- 
nilorfi noștri și prin incassarea remanenței, seu despă
gubirea pămănturiloră, care asemenea se încassâză pen
tru domeniu. jBieții omeni ar voi mai bine să trâcă pă
mânturile loră în posesiunea domeniului, decâtă să-lâ 
răscumpere.

Pe când amintescă acestea, nu uită a Vă spune, 
că Ilustritatea Sa, D-lă episcopă Pavelă, stăruesce cu 
totă-adinsulă pentru îmbunătățirea sorții gimnasiului nos
tru confesională. Tocmai acum este gata planulă ca să-lă 
mărâscă conformă regulamentului ministerială, spre care 
scopfi suntă menite afară de materială 32.000 fl, v. a. 
Va să dică gimnasiulă nostru are să fiă ună edificiu 
grandiosă, care Româniloră le va face onâre, âr Ilustri- 
tății Sale ună nume nemuritoră. Trebue însă să fimă 
cu mare luare aminte, ca nu cumva acestfi frumosă edi
ficiu românescă să ajungă a fi cercetată numai de șco
lari străini, căci mie mî-e târnă, că progresândă așa de 
tare miseria materială a poporului nostru, elfi nu va 
mai fi în stare a-șl susține fiii la școlă. Câtă pentru 
reputațiunea națională a acestui gimnasiu, nu mai pu
țină ar fi de dorita unele reforme, și încă reforme câtă 
de temeinice, căci deu mie ml-e frică, că ce atinge cu- 
noscerea limbei românesc! nu mare onâre ne facă elevii 
eșiți dela acestfi inslitutfi.

Din Bucovina.
Cernăuți, 30 Augustă 1886.

Domnule Redactoră! De multă n’am scrisă nimică 
din Bucovina. Causa să nu credeți c’ar fi nepăsarea 
mea. Nu, ci ca să cruți hârtia după cum îmi spusese 
cineva cândva. Der aceste cuvinte așa le țină în sâmă, 
că adi voescfi să mai spună ceva*nou noușorfi, precum 
numai pe muntele residenței din Cernăuți să pâte cloci, 
E vorba adecă de postulă de predicatoră română la ca
tedrala metropolitană din Cernăuți. Poslfi, pe câtă de 
mare și înaltă, pe atâta și dorită de ori și cine, nu
mai nu sciu ce păcatfi, că nu găsimfi ună ornfi, care 
să fiă și demnă de acesta postă.

jfică — vorbă veți t^ice — dâră N. Inimicovslci nu-i 
destulîi predicatoră, care scie predica și fără să se uite 
în carte și de aceea și Consistoriulfi vrâ să-lfi facă nu
mai decâtă.*

Unii mai răi de gură, dâr mai cunoscători de cau- 
să, dicO, că acăsta se ,face, pentru ca postulă celă o- 
cupă Prea Cucernicia Sa să deviă vacantă. „Na-ți-o 
bună" voră dice cei cari să uită la tâte și plângă pă
catele celorfi drepți, cari storefi lapte și din petră, pos
turi însă cu de-a sîla, cândă este vorba de politică fe- 
meâscă.

N’avemă nimicii în contra păr. N. Lumicovski, [câtă 
timpă amil sci că nu se supără, dâcă-i spunemă, că 
nu-i de d-sa a fi predicatoră română și încă Ia cate
drală, în care ar trebui să se oglindâscă tâtă Bucovina. 
Noi o spunemă acăsta prietinesce și d-sa o simțesce, că 
postulă acesta este pentru vre ună altulfi. O dicemă 
acăsta încă de cu timpă, ca nu cumva să se facă vre’o 
prostiă ca cele multe pănă acum, și să fimfi necesitați a 
arăta mai pe largii, că predicatorulă română dela Cate
drală trebue mai întâiu să scie românesce și se aibă 
voce. Nu sciu, dâcă Consistorulă va considera opiniunea 
acăsta, ce s’a esprimatfi aici, care nu-i a mea subectivă 
ci generală din Bucovina.

In casă, când s’ar face o așa neîndreptățire preo- 
țimei bucovinene, pentrucă predicatorulă catedrală, tre
bue să fiă celă mai puternicii în limbă și dicțiune, a- 
tuncl fârte rău și urîtă s’ar blama Consistoriulfi. O Zi- 
cemil acesta pentrucă suntfi competentl de-ajunsil, nu
mai ce folosă când păcatele aducă norocii celuia pe 
care nu-lă vrea obștimea și chiară d-sa, când ar fi ună 
omă la loculă său.

Ucă cum se încurajâză la noi tinerii de bună spe-

FOILETONU.
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In ală doilea răsboiu ală Româniloră cu Dacii, una 
din legiunile romane comandată de vitâzulă Liviu, pă
trunsese, prin dese și sângerâse ciocniri, pănă în inima 
maiestoșiloră CarpațI și poposise lângă ună satil dacică, 
pe care a doua Z> avea să-lfi treacă prin flăcări și ferfi.

Iscâdele Dacilorfi înștiințaseră sătulă de sosirea te- 
muțilorii dușmani; și toți locuitorii, avândă în fruntea loră 
pe Vicolă și frumâsa Iui logodnică Ada, porniră întru în
tâmpinarea Româniloră și rugară pe Liviu de pace, fă- 
găduindu’i, decă ii voră lăsa să ’și vadă în tihnă de tra- 
iulă loră, supunere și unii tributfi după putere.

Liviu rămăsese ca fulgerată vădândfi frumusețea 
fermecătore a Adii și privirea i se aținti arZâtore pe 
drăgălașulă și ceresculă chipfi ală Fi cei Munțilorfi, 
nume pe care i-lfi dase muntenii ca unfi omagiu datorită 
frumuseții ei.

Ada era adevăratulfi țipă alfi frumuseței muntenesc!. 
Înaltă de stată, plină la corpă, cu ochii ca azurulă ce
rului, cu părulfi de aceeași culore ca și rada de sâre 
care îlă săruta ușorfi, cu gura mică și buzele tranda
firii!....

Fica Munțiloră cu privirea rugătâre părea lui Liviu 
o Zeiță coborîtă din ceră.

Vicolă ascepta, împreună cu muntenii, răspunsulă 
la rugăciunea lorii, care' răspunsă însă nu mai venea.

Mută, țiindu’șî adese-orî respirarea, Liviu sorbea cu 
privirea lacomă acea făptură minunată care, în zăpăcâla 
temerii și în nevinovăția ei feciorâscă, lăsa să se vadă. 
prin neîndestulătorul vestmântă comorile-i scumpe cu 
care natura o înZestrase!...

Din nou muntenii îi adresară cererea și-lă rugară 
de răspunsă...

Vicolă băgâ de sâmă unde era pironită privirea lui 
Liviu și nori de mâniă se arătară pe chipulă lui bărbă- 
tescă, cari dispărură însă îndată la zîmbetulă și strîngerea 
de mână iubitâre a Adii.

In sfârșită buzele lui Liviu se deschiseră și, ca și 
cum și-ar fi vorbită sieși, Z’se arătândă pe Ada:

— Decă ’ml dațl pe acăstă copilă, făgăduescă li- 
nisce și ocrotire!....

Unfi strigătă de indignare isbucni din piepturile Da- 
ciloră și Vicolfi, scoțândă unfi răgnetfi de furiă, se re- 
peZ'i asupra lui Liviu, dâr Ada îlă opri...

— Gândiți-vă bine, mai dise Liviu când liniscea se 
potoli, mârtea vâstră a tuturoră, ori copila asta mie.... 
Vă dau răgază pănă desâră!...

Apoi, întorcându-le spatele, intră în cortulă său.

Se înoptase... Sătulă Daciloră era învălită în în- 
tunericulă adâncă...

Liviu se preumbla tăcută și dată cu totulă gândirii 
care umpluse întrâga lui ființă. Visuri plăcute își făcea 
și voluptăți Zeesci își făgăduia să guste în brațele albe 
și cărnâse ale Adii. «

Trebuia să aibă cu ori ce preță pe acea ființă dră
gălașe și atâta de frumâsă... Trebuia să fiă a lui sălba
teca căprioră a munțiloră, cu ochii ceresci și gura rîZâ- 
tore... A lui și numai a lui acea Zină cu vocea dulce 
și privirea fermecătâre... Viâța și-ar da-o chiar pentru 
acelă diamante strălucitoră ală munțilorfi...

Luna, târZiă în acea nopte, se ridicase plină. Ra
zele ei poleiseră vîrfuriie gigantice ale munțilorfi și apoi 
încetă, încetă veniseră să salute voiose pe Romanulfi dusă 
pe gânduri...

Privirea lui Liviu rătăcitore în spațiulă cerului se 
lăsă lină și cu dorii asupra satului adormită îif care se 
odihnea frageda copilă ce-10 răpise cu totulfi și care acum 
era unica țintă a vieții lui.

Prin întunerică Zări o formă albă că se strecâră 
și înaintâză spre elă cu îngrijire și uitându-se cu sfiâlă 
în tâte părțile...

Inima lui Liviu bătu cu putere, când în blânda lu
mină a lunei se desemnă încântătorulă corpă ală Adii.

Fiorii străpunseră, ca ascuțitele săgeți, corpulă Ro
manului și buzele lui murmurară: 
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ranță pentru viitorii. Pe unulă îiO alungă la răsărită, 
pe altulă la apusă între stânci cu urșii și numai din 
simpla causă, ca nu cumva să le spună mai încetați cu 
nedreptățile și fiți milostivi și pentru cei, cari n’au a- 
vută parte a se însura cu-o nepoțică de domnă mare.

De unde apoi înflorire?! Regresă adusă de noi în- 
și ne, și apoi ne mai plângemă, că Rutenii și Polonii ne 
i-au terenulă de sub piciăre. — De ce nu i se dă flă
căruia loculă, care-lă merită și’n care ar putea lucra 
spre ondrea religiunii și-a națiunii ? —

Decă (jțicemă aceste, apoi le dicemă fără interesă 
parțială, ci numai, crecjendă că se voră afla câte cine
va, căruia nu i s’ar da ce doresce nu atâtă pentru din- 
sulă, câtă pentru ca să arate ce pote și elă.

Noi să părăsimă dela ideea, că numai cei bătrâni 
și numai cei cu diplome seu cu câțiva ani de serviciu 
ar putea lucra ceva, penfrucă presentulă tare ne dove- 
desce, că-i contrarulă. Să nu înecămă puterile tinere, 
desconsiderându-le, ca nu cumva din greșelă să le fa- 
cemă noi înși-ne rău și odată va fi prea târdiu. De a- 
ceea aceste puține ar trebui considerate și încă tare 
considerate, ca nu cumva din unele păcate, adecă denu- 
mindă fără precugetare spre dauna poporului să facemă 
și noi păcate de a scrie câte ceva, care face sânge rău. 

Gheorghe. 

Din Bosnia și Herțegovina.
Statistica oficială a Bosniei și a Herțegovinei. — Macedo- 

Românii în Bosnia și în Macedonia. — Coloniile române de odi- 
nidră din Bosnia și Herțegovina.

După .statistica oficială a Bosniei și Herțegovinei/ 
cu datulă din 1 Maiu 1885, eșită de sub țipară în luna 
trecută a. c. are Bosnia și Herțegovina o mărime de 
887 9799 mile pătrate seu 5, 110.008 hectare și numără 
5261 de sate (comune), 47 orașe și 31 târguri cu 
215.429 case. Numărulă totală ală locuitoriloră e 
1,336.091, dintre cari 705.025 de genulă bărbătescă și 
631.066 de genulă femeescă. După confesiune suntă 
571.250 or. ort., 402.710 mohamedanî, 265.788 rom. 
cat., 5805 Israelițî și 538 de alte confesiuni. După 
stare suntă 197.833 cmețl (Kmet-țărană neliberă), 
117.466 țărani liberi, 8162 boeri (Beg.—Aga), 7610 po
sesori de case și rente. 15.454 fabricanți, comercianțî 
și industriași, 34,238 lucrători, slujitori etc. 2271 clerici 
(preoți si călugări), 1239 amploiați de stată, 347 am- 
ploiați comunali și privați. 498 învățători și 88 persone 
sanitare. Supuși austro-ungari suntă 25.273 și din alte 
state 2165. Scoli de stată și comunale suntă 67, eră 
confesionale 859 și anume: 59 or. ort. 27 rom. cat., 
760 mohamedane și 13 israelite. Biserici or. ort. suntă 
285 și rom. cat. 144; moșece (dzamija) 929 și sinagoge 
16. Din Mănăstiri suntă 13 or. ort., și 31 rom, cat. 
Numărulă casteleloră e 32 și celă ală ruineloră 206. 
Cele mai mari orașe suntă: Saraievo (capitala Bosniei) 
cu 26.268, Mostar (capitala Herțegovinei) cu 12.665 și 
Banjaluka cu 11.357 de locuitori.

Câtă despre naționalități tace »statistica oficială"; 
voiu reveni însă la timpulă său la acestă punctă și a- 
mintescă numai, că între locuitorii Bosniei și a Herțe
govinei se află și Români (Țînțari), emigrați din Mace
donia (Bitolia, Skoplije) parte cu mulți ani înainte, parte 
după ocuparea Bosniei, trăindă ici colea prin orașe ca 
comercianțî său industriași, în numără de mai multe 
familii însă numai în Saraievo, și aici se ocupă mai 
alesă cu eomerciu. Intre olaltă vorbescă numai româ- 
nesce, deși fiecare din ei — afară de limba maternă — 
mai vorbescă și limba grăcă, turcescă, bulgaro-serbă. și

— E Adal... Vine la mine, fugândă pe ascunsă, ca 
să ’și scape părinții și sătulă...

Se înșela multă Liviu!.... Frumăsa fică a munțiloră 
venea la elă, pe furișă în adevără, dăr nu ca să se dea 
lui, ci ca să-i caijă în genunchi și cu lacremi scăldân- 
du’i piciărele să-lă răge să se înduioșeze și să aibă milă 
de bătrânii și neputincioșii ei părinți, de iubitulă ei lo
godnică, de scumpulă ei sată, de ea în sfârșită... In ne
vinovăția ei venea ca o căpriără în fața vânătorului ce 
sta la pândă gata s’o sfâșie...

Ada îlă dări și ’și iuți pasulă...
Ajungândă lângă elă că<|u în genunchi și lăcremândă 

îșl începu rugăciunea...
Tremurândă, Liviu o ridică și în prada unoră fri

guri îmbătătăre de dorințe nebune, înlănțui în vînjosele-i 
brațe mlădiăsa taliă a Adei.

— A mea și numai a mea, sălbatecă căpriără, cjise.
fir buzele lui arcjătâre căutară să sărute gurița mi

nunată a Ficii Munțiloră...
Ca săgetată în inimă, Ada se smuci din brațele 

lui, îlă respinse cu puterea desnădăjdei și dispăru ca o 
nălucă..

*
La miedJulă nopții, lupta începuse selbatecă între 

Romani și Daci.

deși fiecare portă corespondențele precum și cărțile co 
merciale în limba grâcă seu bulgaro-sârbă: adecă după 
cum a fostă scola care a cercetat’o în Macedonia. Se 
înțelege de sine, că acești puțini Români voră deveni 
aici cu timpulă Sârbi, precum s’a întâmplată deja cu 
mai mulți.

Ce se atinge în decomună de limba Macedo-Ro- 
mâniloră, e dreptă, că e cam amestecată ici colea cu 
cuvinte grecesc!, turcesc! și slavone, care „amestecătură* 
apare mai mare seu mai mică; cu tăte acestea unele 
espresiuni le pronunță mai curată și corectă ca noi și 
e ori și cum de admirată, că Românii macedoneni au 
sciută să-și păstreze pănă astăzi limba strămoșâscă, mai 
alesă decă considerămă, că trăescă de multe sute de 
ani între și lângă popore străine: Turci, Greci, Slavi și 
Albanezi isolați cu totulă și fără oreși-care -atingere cu 
frații loră din Serbia și cu cei de preste Dunăre; mai 
departe, că în biserică și scolă n’au avută nici când 
preoți și învățători din nâmulă loră, ci numai preoți 
și învățători streini: »Greci« său »Bulgarî,“ cari au 
avută și au și astădi numai o țîntă — desnaționalisarea Ma- 
cedo-Româniloră! — După cum m’am informată, și adl 
nu stau „lucrurile" în Macedonia cu multă mai bine 
decâtă înainte; și aci! se află școlile precum și afacerile 
religiose și civile în Macedonia în mânile Greciloră și 
ale Bulgariloră și puținele scoli curată românesei cu 
greu voră fi în stare a opri propaganda pangrecă și 
panbulgară, care din di în di cresce mereu, precum 
crescă și aspirațiunile, precum se înmulțescă și școlile 
greco-bulgare.

Se sperămă însă, că din acele scoli românesc! voră 
eși bărbați cari voră deștepta simțulă națională ală Ma- 
cedo-Româniloră și se voră lupta pentru dreplulă loră, 
și că pote va veni timpulă, că din partea Turciei se 
voră acorda Macedo-Româniloră aceleași drepturi, ce le 
au concetățenii greci și bulgari deja de lungă timpă a- 
decă; cleră națională și scoli naționale.

In fine mai am a aminti ceva despre coloniile române 
de ordine din Bosnia și Herțegovina. In opulă său »die 
Rumănen in Ungarn, Siebenburgen und der Bukovina*, 
citeză d. Ioan Slavici ună pasagiu1 *) din opulă lui Rosler 
care dice, cumcă în Serbia de sudă între riurile Ibar și 
Drina, unde a fostă odinioră o coloniă română și astădi 
se usiteză numirea de »Vlachia veche" (șerb. Vlașca 
stara), așișderea că în districtulă Pojega din Slavonia 
loculă coloniștiloră români de odinioră se numesce și 
astădi „Valachia mică* (croat. Vlașka mala), în urmă, 
că în Bosnia încă a fost o coloniă română și anume cea 
dela Sovig din districtulă Doluja-Tulza. Aceste numiri 
deci, ca »Vlașca“, »Vlașka stara*, ,Vlașca mala* și în 
de comună t6te acele numiri (comune) în limba slavă 
de sud (Slavonia, Croația, Serbia și Bosnia cu Herțego
vina), cari conțină în sine celă puțină rădăcina de 
♦ Vlah*3 * *) (Via?) său „Vlassi*8) ne dau argumente, cumcă 
acolo, unde se usiteză încă aceste numiri (fiă ele nume 
de comune, de locuri) au fostă ărecând »Valachi« adecă 

J) — »Viele andere zersprengte Hauflein mogen 
schon fruher in andere Nationalităten zerbrockelt und 
aufgegangen sein, so diejenige Abtheilung, welche in der 
Pozega’er Gespannschaft Slavoniens wohnte, und der 
Gegend, die sie bewohnte, den Beinamen >kleine Wa- 
lachei" verschafft hat, oder jene zwischen dem Ibar und 
der Drina im sudlichen Serbien, wo der Name „Alt- 
wlachien“ noch jetzt im Andenken ist, oder jener iso- 
lirten Gemeinde, welche zu Sovig bei Tuzla in Bosnien 
genannt wird.“

3) »Vlah«=Valachă, Română.
3) »Vlassi«=Valachii, Românii.

Liviu, înfuriată de respingerea Adii, îșl strânsese 
ostași și pornise asupra satului.

Dacii, gata de apărare, îlă întâmpinaseră și la lu
mina lunii crâncena luptă era în toiulă ei.

Fica Munțiloră, avândă ună arcă în mână sta lângă 
logodniculă ei Vicolă, care se lupta ca ună leu.

Privirea Adii fulgeră pe Liviu, care furiosă căută 
să străbată pănă Ia dânsa prin cerculă de fieră ală Da- 
ciloră care o împresura.

Romanulă, vădândă că nu pote răsbi, întinse arculă 
și ținti în Vicolă.

Săgeata porni...
Ada, care na’lă pierdea din ochi, dete ună țipătă 

sfâșietoră și se aruncă în fața săgeții, acoperindă cu gin- 
gașa’i făptură iubitulă corpă ală logodnicului ei...

Sageata îi străpunse inima și Fica Munțiloră cădu 
scăldată în sânge...

Vicolă nebună de durere, o luă în brațe...
0 ploe de săgeți romane străpunseră însă pe vi- 

tâzulă și nenorocitulă Dacă, care pică cu prețiăsa’i sar
cină....

Și pe când sufletele loră sburau spre nemărginitulă 
ceră, buzele loră se împreunau pentru cea din urmă 
oră într’o dulce sărutare!...

(„România"). Mariouă.

Români, de unde conchidă, cumcă în Bosnia și Herțe
govina afară de colonia română deja de multă slavisată 
dela ,Sovig* (p6te comuna „Savic* de astădi) amintită 
de Rosler, au fostă și alte colonii române (valache), în- 
șirândă următărele nume de comune (sate), cari se usi- 
tâză și acuma : „Vlașka"4 *) (distr. Bilek în Herțegovina), 
„Vlahinja **6) (distr. Visoko), „Vlașka mala"6) (distr. Der- 
vent), „Vlahovc* (distr. Vișegrad și Cajnica), »VlahovicI" 
(distr. Saraievo, Ljubinje și Fravnic), „Vlaholje" (distr. 
Foca), »Vlassenica* (păte odiniără Vlasinica), *Vlassinja« 
(distr. Jajce) și (Vla(h)cici" (distr. Foca) ș. m. a.

Semnificativă e, că suntă și astfelă de numiri să- 
tesci, cari conțină in sine și rădăcină de >Roman" și 
anume: ,Romani" (distr. Foca), „Romanovci* (distr. 
Gradișka bar.) în fine .Na Romanja* și „PodRomanja* 
(distr. Saraievo). — („Revista Politică11).

Saraievo, Augustă 1886.
Isidor Socolean.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.*)

SOFIA, 8 Septemvre. — Regența s’a for
mata din Stambulov, Mutkurov și Karavelov, 
£r noulu cabinetu sub președința lui Radoslavov 
conține lista de mai nainte.

Prințula Alexandru plăcă probabilă, adl la 
Lompalanca, de unde va adresa cătră poporală 
bulgară o proclamațiune de despărțire.

DIVERSE.
Unu fenomenu rarii. — Ună fenomenă ce merită 

ca să fie semnalată și care s’a descoperită acum de cu- 
rândă într’ună tîrgușoră din Italia, numită Serata, este 
o femeiă care de 27 ani trăesce fără ca să mănânce. 
Ea este în etate de 45 ani și de 27 zace în pată. Dela 
18 pănă la 20 de ani a băută câtă puțină zemă de 
carne, der de atunci adecă de 25 ani încăce, trăesce 
bândă numai câte patru pahară de apă pe (Ii. Fiă 
ârnă său vară ferestrele odăii sale suntă continuu des
chise și dânsa dice că nu sufere nici ună frigă. Femea 
asta este d’o umăre veselă, mai alesă când pri- 
mesce câte-o visită a cuiva. Din când în când, cam 
între două-deci, trei-decl și una de dile, cade într’o stare 
de catalepsiă cu ochii deschiși și rămâne astfelă înlem
nită una seu două dile. Acâstă femeiă, fenomenă, a 
fostă visitată jnai adesea de doctorulă Novara și se 
speră că în curândă elă va da publicității resultatulă 
studieloră sale.

Regina Portugaliei. — Cu ocasiunea călătoriei ce 
face actualmente în Europa regina, Partugaliei, se rea- 
mintesce că regina, socia sa, este decorată de dece 
ani cu medalia de scăpare ce i-a fostă acordată de 
societatea de încurajare la bine din Parisă. Iată 
faptulă căruia regina datoresce acestă distincțiune : 
In 1874, dona Maria Pia se afla cu cei duo'i fii ai ei, 
principele Carolă și Alfons, în vârstă unulă de 11 ani 
și celălaltă de 9, la băile dela Cascaes. într’o cli cei 
doui copii, prinși de nisce valuri, fură duși departe de 
țermă și viâța loră era în periculă. Regina se aruncă 
numai decâtă în apă pentru a veni în ajutorulă copii- 
loră ei, der ea nu mai putea lupta multă timpă cu va
lurile și s’ar fi înecată de sigură dâcă păditorulă farului 
care văduse totă scena, nu s’ar fi aruncată la rândulă 
său în apă, reușindă a scăte la țermă cu bine pe mama 
regină și pe cei doi copii ai ei.

Unu ciudatu obiceiu. — țliarele francese spună că 
în regiunile fabricațiunei cascavaluriloră din Elveția esistă 
ună obiceiu forte curiosă: în acele părți amicii și cu- 
noscințele tineriloră ce se căsătorescă le trimită ca dară 
de nuntă, chiar în diua celebrărei ceremoniei nupțiale, 
ună mare cașcavală, comandată pentru acâstă anume 
ocasiune. Acestă cașcavală este păstrată de tinerii soț’ 
ca ună suveniră de familiă și le servesce în același 
timpă de registru pe care notâză, prin o tăietură per
pendiculară său o cruce, nascerile, botezurile, morțile și 
alte evenimente de familiă. Acestă obiceiă datâză dela 
1660 și se dice că s’au văzută asemenea cașcavaluri a- 
vândă mai bine de două sute de ani!

Locustele în Spania. <— Diarele spaniole arată, că 
50 sate din provincia Cuenca au fostă devastate de către 
locuste. Numărulă acestoră insecte este așa de mare, în- 
câtă în unele locuri ele formâză ună strată de ună me
tru grosime. Ună copilă mică lăsată pe câmpă a murită 
năbușită de o grămadă de locusle, cari s’au aședată asu
pra lui.

4) „Vlaska*=Valachia; așaderă ună locă locuită 
de Valachii, Românii.

6) ,Vlahinja*=Valachă, Română.
°) Vlașka mala“= Valachia mică (vedi citatulă).

Editoră: lacobă Mureșiauu.
Redactară responsabilă Dr. Aurel Mureșianu



Nr. 193. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

țjnrsulâ La bursa de Viena Bursa de Bueuresei.
din 7 Septemvre st. n. 1886.

Rentă de aură 4°/0 . . . 107.55
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94.70
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare........................—.—
Amortisarea datoriei căi- 

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.40

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

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

Bonuri rurale ungare . . 105.50
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C5.25 
B nuri rurale Banat-Ti-

mișă............................. 105.25
Bonuri cu cl. de sortare 105.25
Bonuri rurale transilvane 105 25

Bonuri croato-slavone . . 105.—
Despăgubire p. dijma de

vină ung............................99.75
Imprumutulă cu premiu 

ung..................................121 —
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 127.— 
Renta de hărtiă austriacă 84.75 
Renta de arg. austr. . . 85 30
Renta de aură austr. . . 118 50 
Losurile din 1860 , . . 140 30
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 863 —
Act. băncel de credită ung. 288.— 
Act. băncel de credită austr. 278 10 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei ................. 5.95
Napoleon-d’orI .... 9.98
Mărci 100 împ. gerrn. . . 61.70 
Londra 10 Livrea sterlinge 126.05

Cota oficială dela 24

Renta
Renta

» 
împr. 
Credit

>
>
»

Banca
Ac. de asig. Dacia-Rom.

« » » Națională
Aură contra bilete de bancă . .
Bancnote austriace contra aură. .

română (5%). 
rom. amort. (5°/0) 
convert. (6°/0) 
oraș. Buc. (20 fr.) 
fonc. rural (7°/0)

»
>

Augustă st. v.

Cump.
931/,
97’/4
88—
32—

103—
87—

100—
92—
82—

» (5°/o)

urban (7°/0)
» (6°/o)
> (5%)

națională a României 500 Lei 1020 
270 
214 

13.75 
2.01

1886.
vend.

941/*
981/,
8874
337a

104—
88—

101—
93—
83—
1030

273
216

14.25
2.02

Cursulu pieței Brașovu
din 7 Septemvre st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.68 Vând . 8.72
Argint românesc................. » 8.57 A 8.62
Napoleon-d’orî..................... » 9.96 A 9.99
Lire turcesc!......................... 11.27 > 11.30
Imperial!............................. 10.26 » 10.29
Galbeni.................................. !» 5.88 > 5.92
Scrisurile fonc. »Albina» . * 100.50 101.50
Ruble Rusesc!..................... * 121.7, > 122.7,
Discontulă ... » 7—10 °/0 pe ană.

Nr. 1558/886. B 4 i c t i
Prin care sS face cunoscută, că Ia 23 Septemvre a. c. stilulă nou 

la 10 6re antemeridiane, se voru esarenda prin licitațiune publică, în 
cancelaria notarială din Romosti, următdrele drepturi regale pro anii 1886, 
1887, 1888 și 1889; și anume:

R o m o s ti.
1.
2.
3.
4.
5.

Dreptulu de cârciumărită în comună, prețulu esclamării . 
Dreptulă de cârciumăritu în făgădăulu din câmpii pr. escl 
M6ra din josu cu două rdte prețulu esclamării .... 
M6ra din susu cu o rdtă „ „ ....
Așa numitultt pătraru liberu pro 1886 prețulu esclamării

750 fi.
250 fi.
270 fi.
160 fl.
50 fl.

1.
2.
3.
4.

1.
2.

în

Romoșielu.
Dreptulu de cârciumărită în comună, prețulu esclamării 
M6ra din josu cu douS rdte „ „ . .
M6ra din susu cu o rdtă „ „ . .
Așa numitulu pătraru liberu pro 1886 „ „ . .

V a i d e i u.
Dreptulu de cârciumărită în comună, prețulu esclamării
Așa numitulu pătrară liberu pro 1886 „ „ . .

Condițiunile de licitațiune să potu vedâ totdâuna în 6rele 
cancelaria notarială din Romosu.

700 fl.
300 fl.
100 fl.

30 fl.

800 fl.
50 fl. 

oficiâse

Romosu, la 1 Septemvre 1886,
Lauriană Bercianu, m. p. not. cerc. — Vasilie Dreganfi m. p. jude 1. 

Avramii Dubleșiu m. p. — Samoilă Popoviciu m. p. jude I.

5283/1886. t. k. sz.

Ărver6si hirdetmenyi kivonat.
A brassdi kir. tbrvdnyszâk mint tkvi hatdsăg kozliirrd teszi, hogy 

Steriu Constantină vâgrehajtatonak Popisztea Atyim 6s Taus Gyorgy 
vdgrehajtâst szenveddk elleni 138 frt toke kovetelâs ds jâr. irânti vâg- 
rehajtâsi iigyâben a brassdi kir. torvszek teriiletân levo, a 545 hz. tjkben 
A + 1—25 rdsz. a fol d vâri 522 sz. tjkben A + 1—13 rdsz. illetven 
foldvâri 3425. sz. tjkben A + 772/a hrsz. ds a foldvâri 3426 sz. tjkben 
A + 8991. ds 8993/1 hrsz. fekvokre az ârverdst 1051 frt. ezennel meg- 
âllapitott kikiâltâsi ârban elrendelte, es hogy a fenti ingatlanok az 1886. 
dvi September h6 30-ik napjân d. e. 9 drakor foldvâri kozseg irodâjâ- 
ban megtartando nyilvânos ârverdsen a megâllapitott kikiâltâsi âron aiul 
is eladatni fognak.

Arverezni szârddkozâk tartoznak az ingatlanok becsârânak 10%-ât, 
vdgrehajtatd ds kdpviseloje kivdteldvel kdszpdnzben, vagy az 1881. 60. 
t. cz. 42. §-ban jelzett ârfolyammal szâmitott ds az 1881. dvi november 
1-dn 3.333. szâm alatt kelt igazsâgugyminiszteri rendelet 8. §-âban ki- 
jelolt dvaddkkdpes drtekpapirban a kikoldott kezdhez letenni avagy az 
1881. 60. t. cz. 170. §. drtelmdben a bânatpdnznek a birdsâgnâl elo- 
leges elhelyezdsdrol kiâllitott szabâlyszerii elismervdnyt âtszolgâltatni.

Kelt Brassdban, 1886. dvi September h6 2-ik napjân.
A kir. torvdnyszdk mint tkkvi hatdsâg.

De6si, Fâra.
elnok.

Mersulu trenuriloru
pe linia PredealU-Budapesta și pe linia TeÎMșft-Aradsl -Kudapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predea] ii-ISudapesta SSudapesta—IPredeald

BucurescI

Predealu

Timișă

Brașovă 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

Sigliișâra 

Elisabetopole 
Mediaștt 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușfi 
Aiudfi 
Vințulă de susă 
Uiâral 
Cncerdca 
Ghirisfi 
Apahida

Clușiu 

Nedeșdu 
GhirbBu
Aghirișă 
Stana 
Huiedină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v
MezfS-Telegd 
Fugyi-Văsârhely 
Vărad-Velințe

Oradia-mare
P. Ladâny 
Szolnok
Buda-pesta

Viena (

( 
(

(
(

\

(

(
<

( 
(

Trenu 
de 

peraâne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibus

— 4.50 7.30
1.149.32

— 9.56 1.45

6.22
10 29 2.32

2.55
7.01 ___ 3.38
7.33 4.17
8.01 ___ 4.47
8.45 5.42

10.10 ___ 7.37
10.29 __ 8.01
10.39 ■ 8.21
11.19 ■ 9.05
11.54 _ 9 43
12.12 10.02

10.30
12.56 10.50

1.30 _ 11.34
1.45 ■ - _ 11.52
2.34 ■ 11.41
2.55 1.12

• 3.17 ■ 1.42
3.24 _ 1.51
3.36 2.15
4.11 3 12
5.36 ■ - 4.59
5.56 — 5 30
6.31 6.03 —

6.52 6.21 —
7.08 — —
7.23 — —
8.12 — —
8.12 7.14 —
8.52 7.43 —
9.10 — —
9.29 — —
9.41 8.22 —

10 24 8.48 —
10.43 — —
10.53 — —
11 — 9.13 —
11.15 9.18 10.55

1.09 10.38 1 23
3 29 12.20 3.24
6.38 12.20 10.05
— 2.15 2.15

3.00 8.00 6.05

Trenă 
omnibus

8.00
8.34
8.59
9.56

10.16
11.04
12 17
12.47

1.21
2.02
3.06
3.38
3.54
4.05

5.
5.

10.

Nota: Orele de nâpte sântă cele dintre liniile grâse.

Trenu 
omnibus

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibufl

Trenă 
de 

persâne

Trenă 
omnibus

Viena 11.10 •-- — — —
Budapesta 7.40 1.45 3.15 6.20 8.00
Szolnok 11.05 3.44 7.29 9.11 11,40
P. Ladâny 2 02 5.21 8.27 11.26 2.31
Oradea mare 4.12 6.41 — 1.28 —

Vârad-Velencze — — 9.45 2.00
Fugyi-Vâsărhely — — 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 —
Aghiriș .... — 4.00 5.50 —
GhirbBu — — 4.18 6.02 —
Nedeșdu — — 4.36 6.24
Clușiu ( — 10.28 5.05 6.43 —

10.45 _ — 7.03 —
Apahida 11.14 — — 7.26 —
Gliiriș 1.06 — — 8.51 —
Cucerdea 2.01

— —— 9.31
9.43

Uiâra 2.10 __ _ — 9.51 —
Vințulă de sust 2.19 — — 9.58 —
Aiudă 2.33 _ — 10.24 —
î'eiușă 3 85 — 10.44 --
Crăciunelă 4.09 — — 11.28
Blașă 4.29 — — 11.44 —
Micăsasa 5.0- _ — 12.18 —
Copșa mit. 5.45 — — 12.36 —
Mediașă 6.6'6 — — 1.22 6.01
Elisabetopole 6.45 — — 1.56 6.40
Sigișdra 7.40 — — 2.34 7.20
Hașfaleu 8.07 — — 3.02 8.01
Homorod 10.05 — — 4.41 10.05
Agostonfalva 11.02 — — 5.30 11.02
Apatia 11.37 — — 6.03 11.37
Feldiâra 12.14 — — 6.35 12.14

(
Brașovă >

1.09 — — 7.14 1.09
1.501.55 5.45 — —

TimișQ 2.53 6.22 — — 2.48

Predealu .

BucurescI

3.28 6.47 — — 3.23
■ __ __ _ 4.56

9.35 11.45 9.40

1

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

Budapesta- Iradik-Teiușft.

Trenă Tre>ifi Trenă de Trenă de Trend Trenă
omnibus omnibus persane persane accelerată omnibus

Teinșft 11.09 — 3.56 Viena 11.00 — —
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 — 8.00
Vințulă de josă 12.20 — 4.53 1.1.02 — 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 HZQ1E1OK / 11.12 — 1200
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradii 3.37 — 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 619
Deva 2 35 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Braniclca 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Linova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41 Conopă 5.38 —- 7.51
Zam 4.25 — «.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Berzova 5.56 — 9.29 Zam 7.1.4 - - 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
Ariadl ft 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Stznlnnk ( 2.39 — 4 53 Șibotă 10.34 — 12.53

3.16 — 5.10 Vințulă de josă 11.04 — 1.22
budapesta 6.50 — 8.I6 | Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — — 6.05 | Teîușfe 12.05 — 2.24

Aradik*'Tina£ș6ra Sismeria (Piski) Peti’oșewît

Trenă Tronti do Trenă de Trenă de Trenă Tronîî
omnibus poradne perB<5no persâne omnibns omnibus

Araciii 5 48 6.05 11.50 2.23
Aradulă nou 6.19 — 6.33 Strein — 12.27 3.00
Nămeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă — 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 — 3.35 6.07

9.02 — 9.08 Petroșeui — 4.04 6.39

Tlmiiș6i*a-Aradik Petroșenl—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu do Trenă Trenă Trenă Trenă
peradne perfluno omnibus omnibus omnibus do pers.

6.25 5.00 Petroșeni 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 —
Aradulă nou 9.11 8.01 Streiu 10.16 12.58 —
Ah-adii 9.27 — 8 17 ©Jsraesda 10.53 1,35 ■—


