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Suntfl nenumărate relele, ce ni le prici- 

nuescti adversarii românismului pe tărâmulA în
vățământului poporalu, dâr multe suntu și relele, 
ce ni le causămu noi înșine.

Este sciutd că scdlele ndstre românesc! stau 
sub scutuln bisericei. Preoțimea este așadăr în 
prima liniă chiămată a veghia asupra învăță
mântului nostru. Acdsta are partea sa avanta- 
gidsă și încâtva și desavantagidsă.

Avantagiulă este, în actualele împrejurări 
vitrege politice, că scdlele ndstre stându sub con
ducerea constantă a preoțimei ndstre, nu suntu 
espuse înstrăinării, cum aru fi espuse atunci, când 
guvernulă ungurescu și organele lui ard avă 
dreptuld de a se amestec# în afacerile lord in- 
teridre, de a numi învățătorii ș. a. Și așa abia 
ne este cu putință a le feri de ingerințele legale 
și nelegale ale organelord gavernului, ce aru fi 
ddcă conducerea scdlelord ndstre ard fi lăsată pe 
mâna loru?

Momentele desavantagidse, ce resultă din 
faptulu, că conducerea scdlelord ndstre se află 
aprdpe esclusivu în mâna preoțimei, se potu re- 
suma în următdrele: Preotulu în esercitarea da- 
toriiloru, ce i le impune sântulu său ministeriu, 
de ordinară se va îngriji mai întâiu de biserică 
și de ale bisericei și numai după sceea va vedd 
de scdlă și de ale scdlei.

Din concurența între datoria cătră biserică 
și între datoria cătră șcdlă a preotului să nască 
fără îndoidlă și multe neajunsuri pentru mersulă 
și desvoltarea învățământului nostru.

Negreșitu zace în natura lucrului ca preo- 
tulă să îngrijâscă mai întâiu de biserică, de unde 
vine, că, mai alesă unde mijldcele suntu cu to- 
tuld nesuficiente, șcdla rămâne mai negligeată. 
Neajunsulu acesta suntemd nevoiț! să-lu îndurămu 
cu paciență în speranță, că cu timpulu înmui- 
țindu-se mijldcele se voru face îmbunătățiri și 
pentru șcdlă.

Dâr răbdarea ndstră pdte fi motivată numai 
când preotulu, cu tdtă bunăvoința ce-o are de-a 
se îngriji și de progresulu și de înflorirea șcdlei, 
nu pdte răsbi lipsa mijldceloru.

Atunci însă când vedemă, că preoții dintr’o 
parte său dintr’alta, cu 
sescd, nu tacă nimică 
cbiară în contra ei, fiă 
bițiuniloră personale, 
poftă de câștigă, cari

tdte că mijldcele nu lip- 
pentru scdlă său lucră 
conduși de patima am- 

sdu chiar de meschina 
nu se unescu nicidecum 

cu sânta misiune a unui păstoră sufletescă, care 
trebue să propage numai iubirea între frați și 
abnegarea de sine pentru binele obștescă, atunci, 
tjicemu, răbdarea ndstră nu numai că n’ar mai 
avă nici und temeiu, ci ar fi chiar o crimă în 
contra intereseloru bisericei nu mai puțină ca 
ale scdlei române.

Din diferite părți primimu plângeri despre 
purtarea necalificabilă a unoră preoți, cari, ui- 
tându-și de tdte datoriile loru, prigonescă pe în
vățători său esploatâză în folosulă loru personală 
venitele destinate pentru scdlă.

Suntu numai vre-o două săptămâni de când 
amu publicată asemeni plângeri din comitatuld 
Sălagiului. Aici șoviniștii pdrtă cu multă cute- 
zare răsboiu contra scdleloră române confesiu 
nale înființându alături cu aceste scdle maghiare.

Ce-i încurageză pe adversari în urmărirea 
tendințeloru de magliiarisare ? — Unulu din co
respondenții noștri răspunde clară și limpede: 
„defectudsa stare, în care se află scdlele ndstre 
mai vârtosu din vina preoțiloră, îi încuragdză pe 
șoviniști... Suntă comune, cari oferă învățători- 
loru salare bune și cu tdte aceste n’au învățători 
cum se cade. Causa?—Este lăcomia de avere a 
preoțiloru... Preoții adecă se înțelegu cu proto- 
populu, cu curatorul u și cu inspectorulu scdlei 
jocale; jumătate din salaru o iau dânșii, er cea

laltă jumătate o împartă la ceilalți și astfel u sta
țiunile de învățători vacante nu se dau în con
cursă, ci remână de pe unu ană pe altulu ca 
învățători interimali preoții.“

Din Munții apuseni ne vină asemenea plâu- 
geri, că învățătorulu X,, ,omă harnică, care își 
vede de trdba lui, este prigonită de cutare pre- 
otă, pentru că, de învățați ce suntă amândoi, 
nu se potă înțelege, preotulă cere prd multe 
dela învățătoră, nu se mulțumesce cu aceea ca 
să servdscă scdlei și culturei, ci mai vrea să fiă 
și sluga sfinției sale.

Din nenorocire sunt numai escepțiuni de 
care vorbimă. Destulă însă, că suntă asemeni ca
șuri, cari nu supdrtă răbdarea nici unui omă de 
bine, cu atâtă mai pnțină potă fi tolerate de 
cătră autoritățile supreme școlare din Blașiu și 
Sibiiu.

Multă rău ne facă adversarii limbei și ai 
culturei ndstre românesci, ddr niciodată nu voră 
pută să ne strice așa de multă, câtă ne-amu 
strica noi înșine, ddcă amă fi toleranți și nepă
sători față cu păcatele de mdrte ale celoră din 
sînulă nostru!

Alegerea principelui în Bulgaria.
țiiarulă guvernamentala bulgara «Nesavissima Bul- 

garia“ din Sofia publică în numărula său dela 21 Oc
tomvre ună importantă articula, care în ajunulă înlrunirei 
Sobraniei are o deosebită însemnătate. Articululă e înti
tulată : „Cine va fi candndatulă pentru tronulă princiară?". 
Intre altele se dice în articulă:

„Cea mai importantă cestiune pentru întregă po- 
porulă bulgară e fără’ndoială cestiunea viitorului prin
cipe. Care e candidatulă, pentru care va vota marea 
Sobraniă? Nimenea nu scie, nimenea nu 4ice ceva 
despre acesta. Nici pressa europână, nici cea rusă nu 
spune o vorbă seriăsă despre ună candidată. Pretutin- 
denea domnesce liniște și tăcere. Numai ună lucru e 
cunoscută: că Rușii suntă în contra prințului Alexandru 
și în contra marei Sobranii. Ce însemnăză tăcerea lumei 
europene, după ce fiăcare scie, că ori cine s’ar alege ca 
principe, aprobarea lui decătră Europa e necesară? De 
Rusia nu mai vorbimă, deorece acăstă monarchiă nu 
vrea să aibă nici ună principe, ci vrea simplu să ne sub
juge. Nu cumva acăstă tăcere însemnăză, că Europa 
privesce pe prințulă Alexandru ca candidată? Ori doră 
esistă combinațiunl secrete, ce nu le păte prevedea adl 
nimenea?

„După cele ce scrie pressa europenă, se pote con
chide, că marile puteri n’au decisă nimică, nici nu s’au 
înțelesă asupra acestui lucru. La acăstă conclusiune 
ajungemă și în fața atitudinei Rusiei cătră Bulgaria, mai 
alesă decă luămă în considerare cererea ei d’a se amâna 
alegerile pentru Sobraniă. De altă parte s’a observată 
că suflă una nou ventă în Europa. Astfela organele lui 
Bismarck, cari pănă acum dicău că pentru prințulă 
Alexandru nu dorescă nici ună răsboiu cu Rusia, se fo- 
losescă acum de ună tonă mai aspru referitoră la ati
tudinea generalului Kaulbars în Bulgaria. Chiar organulă 
lui Bismarck e fârte supărata, că prințulă Alexandru a 
renunțată la trona. Acăstă împrejurare, pusă’n legătură 
cu călătoria ministrului engleză Lord Churchill la Berlină 
de o parte, cu vorbirea de deunăzi a ministrului preșe
dinte ungurescă Tisza de altă parte, ne face să presu- 
punemă că contiuentulă ascunde ceva nou, ceva seriosă. 
care va surprinde într’o bună dimineță întrăga lume. 
De o cam dată Sobrania s’a convocată deja ca să alăgă 
pe principele și acăsta va trebui să se facă în curăndă. 
Dăr pe cine să alegă și cum să procădă? Mulțl politici 
răspundă: Marea Sobraniă va alege pe candidatulă Ru
siei și apoi se va disolva. Răspunsulă e în aparență 
fârte simplu, dăr în realitate fârte complicată. înainte de 
tâte scimă, că Rusia a declarată oficială ca nelegale ale
gerile pentru marea Sobraniă, din care causă nu pote 
presenta nici ună candidată unei Sobranii, pe care ea“ o 
consideră de nelegală și necompetentă d’a alege ună 
principe bulgară. In urma acestei împrejurări. Sobrania 
stă înaintea alternativei: ori să alegă ună principe în

contra voinței Rusiei, ori să se amâne pe timpă neho- 
tărltă, adecă pănă când îi va plăce Rusiei. 0 cale 
mijlociă celă puțină acum nu se pote vrevedea. Ce de- 
cisiune va lua a^adără Sobrania ? Ca să amâne sesiunea 
pe timpă nehotărîtă, nu pote și nu e iertată să facă 
marea Sobraniă, deârece o decisiune de felulă acesta nu 
numai ar fi o blamare pentru actuala regență și guvernă, 
ci cu acăsta s’ar deschide și ună câmpă întinsă pentru 
agitațiunea rusă, care s’ar pute termina cu ună răsboiu 
civilă.

Asta nu o pote dori nici ună Bulgară cinstită și 
cu minte. Rămâne așadără prima cale deschisă, adecă 
a alege ună principe contra voinței Rusiei. Se înțelege 
de sine, că înainte de alegerea prințului regența și gu- 
vernulă trebue să ’ntrebuințeze tâte mijlâcele ce’i stau 
la disposițiune, spre a îndupleca pe Rusia să recunâscă 
legalitatea Sobraniei. Pe cine așa dără are să alăgă 
principe în casula acesta Sobrania? Răspundemă hotă- 
tărîtă și scurtă: pe nimenea altulu, decâtă pe prințulă 
Alexandru de Battenberg, și anume pe temeiulă următâ- 
reloră considerațiunl: 1. Prin realegerea prințului Ale- 
sandru amă arăta încă odată lumei, câtă de multă pre- 
țuimă independența nostră și că nu dorimă și nu sufe- 
rimă nici o epitropiă streina, 2. acăstă realegere, chiar 
și în casă d’a nu se putea realisa, e de natură d’a face 
pe noulă principe, ce s’ar alege eventuală, să înțelăgă, 
că nu va pulea guverna Bulgaria, fără să calce pe ur
mele prințului Alexandru; 3. realegerea, în casă când 
din nou ar rămânea vacantă tronulă nostru, ar da prin
țului Alexandru dreptulă unui pretendentă legală. Afară 
de aceste trei motive principale mai sunta și altele câ
teva, cari întărescă vederile nâstre în privința realege- 
rei prințului Alexandru, dăr care socotimă că acum nu 
e timpulă să le discutămă.

„P6te că se va pune întrebarea: „Bine, dăr de
ârece Rusia e în contra prințului Alexandru și aproba
rea acestei monarchii după tractatulă din Berlină e ne
cesară, ce va fi atunci?» Atunci, vomă răspunde, mai 
rămână două căi: său o imiune personală cu unulă din 
celelalte state balcanice, său proclamarea republicei bul
gare. Amândouă aceste căi suntă pentru noi mai co- 
răspunijătâre scopului, mai avantagiâse și mai folositâre 
decâtă alegerea unui candidată rusă, care ar veni aci, 
ca să pregătăscă Bulgaria pentru o tîneră și noue viiță 
de stată, precum i-a plăcută generalului Kaulbars să se 
esprime în cunoscuta sa c.rculară.

»Rusia să nu uite, că noi trăimă în peninsula bal
canică și cu lâtă slăbiciunea și numărulă nostru mică 
suntemă în stare să’i pregătimă neplăceri... încă nu ne- 
amă gândită seriosă la o iluminațiune în Macedonia.

Serbarea dela Curtea de Argeșiu.
(Urmare și fine.)

Discursulă d-lui Dimitrie Sturdza.
Dimitrie Sturdza, ministrulu culteloru și 

instrucțiunei publice, adresă Maiestățiloră Lorii 
următorului cuvântu;

Sire! Dâmnă / Cu toții suntemă adunați în jurulă 
Maiestățiloră Vostre pentru o serbare mărăță. Nu e 
numai veselia și bucuria, care face să salte inimile nâstre, 
evlavia și credința le înalță și le purifică. Ună mare 
faptă s’a îndeplinită astădî. Celă mai măreță loeașă 
Dumnedeescă ală Regatului s’a redeschisa credincioșiloră 
creștini, din temeliă reînoită, înfrumsețată și împodobită; 
așa se și cădea să fiă în timpurile acestei gloriose Dom
nii, când redeșteptați, Românii, încuragiațl și împinși de 
vocea puternică și pătrun^ătâre a Maiestățiloră Vâstre, 
s’au pusă cu ardâre și cu doră mare la întărirea și 
mărirea patriei. A fostă predestinata acesta edificiu de 
cătră atotputernicul Dumnezeu ca elă să stea ca ună 
semnă veclnică ală celoră petrecute.

Cu greu și cu durere elă a fostă clădită, precum 
ne-o spună numărâsele și inimosele lui inscripțiuni. Cu 
greu și cu durere, precum a fostă fondată și Statulă 
românescă, ca și acesta elă nu a fostă cruțată de cru- 
dimea timpuriloră, ca și acesta elă a fosta bântuită 
de inamici, ca și acesta elă era aprâpe de peire, dăr 
ca și acesta elă se înalță astăzi spre mirarea celoră 
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din afară și spre întărirea nâstră celoră din nă- 
uatru, fără sâmănă mai splendidă și mai luminosă 
deeâtă în trecută. Sfrînsă legată i-a fostă totdâuna sortea 
de sârtea regatului. Fericitulă întru pomenire primulă 
ctitoră a aședată în fața bisericei patru plăci de piâtră, 
a căroră inscripțiunî trebuiau să dea cunoscință despre 
dânsa și despre țâră; două din aceste plăci le-au um
plută Neagoe cu ună rostă, care ese din fundulă unei 
inimi pătrunse de religiositate, pe a treia s’a vecinicită 
numele Șerbană Cantacuzino, a patra placă a rămasă 
aprâpe patru secole mută, așteptândă să vorbăscă și ea; 
astădl ea portă următârea scrisâre:

„Noi, Carolă I, cu mila lui Dumnedeu și prin vo
ința națională Rege ală României, vădendă acăstă sfântă 
biserică, care a fostă prada focuriloră, a cutremuriloru 
și a vrășmașiloră, lăsată în părăsire, unitu-Ne-amă gân- 
dulă cu voința celoră mai dinainte ctitori, Io Neagoe 
Basarabu Voevodă și Io Radulă Basarabu Voevodă și, 
am hotărîtă în anulă dela Christosă 1875, ală Domniei 
mele ală decelea, a o scăpa de nimicire. In dece ani 
de muncă obosită, care n’a încetată nici in timpulă ma
relui răsboiu pentru neatârnare, amă reclădită acâstă 
falnică, luminosă și minunată zidire cu ajutorulă țărei 
întregi, după planurile și documentele ctitorescl, cu ma- 
terialulă vechiu și cu celă nou, scâse din pietrăria dela 
Albeștii Câmpu-Lungului, și s’a săvârșită în anulă mân- 
tuirei 1885, ală Domniei Mele ală două-Zecelea, ală re
gatului Meu ală cincelea, spre vecinică amintire a fap- 
teloră, cari au ridicată regalulă României la mărire și 
întru pomenirea Mea, a iubitei Mele soții Elisabeta Re
gina și a urmașiloră noștri precum și a Mitropolitului 
Primată Calinică Miclescu, a episcopului de Argeșă Ghe- 
nadie, a președintelui consiliului Meu de miniștri Ionă 
Brătianu, a architectului Andreiu Lecomte de Nouy și 
a întregului poporă ală acestei țări. Binecuvintâză din 
ceră, Părinte sfinte, acestă sfântă locașă ală Tău și-lă 
păstrăză din nâmă în nâmă ca ună neprețuită odoră 
aminfindă (Jtlele grele și timpurile de mărire prin cari 
au străbătută virtutea și voinicia Românilnră, sprtjinin- 
du-se pe stânca credinței cătră Dumnedeu, cătră patriă 
și cătră Rege:“

Așa este! pulemă dice că Dumnedeu a răversată 
binecuvântarea sa asupra acestui pământă și asupra a- 
cestui poporă, căci după multe și nenumărate suferințe, 
le-a dăruită în sfârșită cârmaciu însuflețită de iubire și 
râvnă Dumnedeiâscă, țâra scie acesta dela o margine a 
ei pănă la cealaltă; ea scie că Voi, cari stațî in fruntea 
ei sunteți ca doi luceafărî strălucitori, spre care ochii 
noștri se potă uita cu iubire, cu respectă, cu încredere 
și cu credință.

Ai înălțată, Sire, poporulă română în ochii săi 
proprii și în ochii lumei; uitasemă să nejertfimă viețele 
pentru patria pe care o iubeamă din adânculă suflete- 
loră nostre și ne ai condusă unde era victoria mai grea 
de căpătată, ca astfelă să datorimă ceea ce amă deve- 
uită, ună Regată respectată, plină de viâță și de putere 
numai nouă inșine, Regelui nostru și lui Dumnedeu. 
Nimică nu ai cruțată pentru a întări acâstă țâră și ai 
pusă o rară înțelepciune și mari silințe ca să InallI tolă 
mai susă nâmulă românescă, sădită aci de celă mai pu
ternică poporă ală lumei vechi, de celă mai mare îm- 
părată ală lumei antice. Dimpreună cu regatulă ai ri
dicată, Sire, și biserica strămoșâscă și ai aședat’o pe 
baze canonice, făcândă ca autocefalia ei să fiă recunos
cută de întrâga creștinătate; astfelă i-ai redată vechiulă 
ei prestigiu. Ca semnă palpabilă ală acestui aședământă, 
prin voința și impulsiunea Maiestății Vâstre, țâra a re
clădită sfinte biserici cădute în ruină, Intre cari acesta 
a episcopiei de Argeșă, e cea mai însemnată înainte 
de trei decenii, reedificarea acestui edificiu ar fi fostă 
o imposibilitate, nu s’ar fi găsită inijlâce materiale pen
tru o lucrare atâtă de mare și întreprinderea ar fi fostă 

considerată ca o îndrăsnâlă pe care nimeni nu ar fi 
fostă în stare a o duce la capătă ; acum, în Zece ani, 
sub puterniculă indemnă ală Maiestății Vostre și sub 
direcțiunea unui nou meșteră Manole, s’a ridicată mi
nunată dinaintea ochiloră noștri acestă giuvaeru ală 
credinței în Dumnezeu și ală iubirei de patriă, dotată 
cu vestminte și odâre sfinte, între cari posteritatea ca 
și noi va admira evangelia lucrată cu atâta pietate și 
măestriă de fala femeiloră române, de Regina Elisaveta. 
Astfelă numele Vostru, Sire, a devenită pentru Români 
ună talismană, care duce din isbândă în isbendă, âr în 
viitoră, elă va fi iubită și adorată de urmașii noștri ca 
numele acelui mare Rege, care a fondată puterniculă 
regată română.

Depuindă la piciorele Maiestății Vâstre din partea 
țărei întregi aceste simțăminte de recunoscință întru a- 
cestă momentă solemnă și sfințită, îndeplinescă o dato
ria a tuturora. Să trăițl mulți ani spre binele, spre în
tărirea, spre fericirea Regatului Românescă. Să tră
iască Maiestățile Loră! Să trăiâscă dinastia Românescă! 
Să trăiâscă România!

SOIRILE DILEI.•
Gu privire la scirea, că între Austro- Ungaria și 

România se va încheia o convenția vamală provisoriă 
pe basa tractatului româno-elvețiană, ca în timpulă a- 
cesta să se tracteze pentru încheiarea unei convențiuni 
definitive, află »Bud. Korr.« că, dâcă guvernulă română 
ar face o propunere în acestă privință, se’nțelege de sine, 
că propunerea s’ar primi cu prevenire din partea gu
vernului ungurescă, numai câtă propunerea ar trebui să 
pornescă dela principiulă națiunei celei mai favorisaie, 
fără nici o condițiune.

—x—
Cu privire la administrațiunea statului aflămă ună 

articula în »Ellenzâk«, în care se vorbesce de bețiile și 
purtarea bătătOre la ochi a oficialiloră dela perceptora- 
tulă de dare din Reghinulă săsescă, în oficiu negligenți, 
foi întregi de ale protocâleloră consemnăriloră de pă
mântă suntă rupte, âr directoratulă financiară din Clușiă 
numai acum, după ună ană de Zile, a descoperită marea 
defraudare ce s’a făcută ia acelă perceptorată. Pentru 
providențiala âră a lui Tisza — c|ice autorulă articulu- 
lui — forte potrivită este proverbulă: »dela capă se im
pute pescele_“ Judecători defraudătorl, deputați dietall 
sinucidl pentru rătăcirile loră, căpitani orășenescl de ai 
poliției cu caracteră dubiosă, — acestea probeză — lă- 
sândă vărgl negre pe fruntea nâstră — adevărulă pro- 
verbiului de mai susă, âr timpurile viitâre îșl voră ave 
scrisă în paginele istoriei epoca acâsta ca o epocă a mi- 
seriei, o sinuciderei și ruinărei morale a națiunei un- 
gureșei.

—x—
Din Bacica se scrie cătră „Pester Lloyd«, că sigu- 

ranța publică lasă multă de dorită. De când au scă
pată din arestulă tribunalului din Zomboră vr’o (doisprezece 
arestanțl, furturile prin spargere, atacurile poștei, omo
rurile și atentatele de jafuri suntă la ordinea dilei. O 
bandă de vr’o 9 individli ține întregulă comitată în iri- 
tațiune. Furturile de cai suntă așa de numerâse, încâlă 
se privescă ca lucruri de tâte dilele. Dâr a duce turme 
întregi de oi, cu câne și cu măgară cu totă, e o pres- 
tațiune unică în felulă ei. Și cu tâte astea nici ună 
vagabundă nu se prinde și nu se pedepsesce. Gendar- 
meria e neputinciâsă și nendestulitâre și poliția locală 
se’mpacă cu tâte. — Cum e neputinciâsă gendarmeria? 
Nu’i destulă de tare când opresce convoiurile din causa 

unei panclice? Se cere prea multă, ca să prindă și pe 
hoți !

—x—
Ni se scrie din Reghinulă săsescă: ,D-!ă Georgiu 

Maioră, învățătoră la scâla română din Reghinulă să- 
sescă, pentru zelulă său ce-lă mare ce-lă desfășură în 
propunerea limbei maghiare în scâla română, se premi- 
âză de vr’o trei ani încâce de cătră ministeră cu câte 
15—25 fi. pe ană. Firesce acâsta se întâmplă la ru- 
garea d-sale si’i se conferesce oa fiindă „patriotă bună". 
— Ună Română. — Adevărată e d-le învățătoră?

—x—
In Podsavos, ună sată aprâpe de Csacza, esecu- 

torulă losef Kuliffay a fostă rănită de mârte de ună 
țărână, a cărui avere voia să i-o secvestreze. Pe când 
Kuliffay scria lucrurile din casă, țăranulă îi străpunse 
peptulă cu ună cuțită de bucătăriă. Țăranulă e arestată.

—x—
Poliția din Pesta cercetâză să afle, dâcă nu cumva 

esistă și acolo o bandă de anarhiști, care stă în legă
tură cu cei din Viena și decă nu cumva se plănuiau și 
în capitala Ungariei atentate ca cele ce aveau să se co
mită în Viena. In acestă scopă a plecată în capitala 
Austriei ună funcționară polițienescă din Pesta.

—x—
Amă comunicată scirea despre incidentulă dintre 

ună oficeră superioră de geniu și între căpitanulă oră- 
șene.scă din Cașovia. Fâia ungurâscă, care comunicase 
scirea, esagerasă, ca de obiceiu, cum facă foile ungurescl, 
când scrisese că oficerulă a insultată Ungaria. însuși 
căpitanulă orășenescă Lockhorn dice în acusa sa, că 
oficerulă, colonelulă Heinrich Rittner, șefulă corpului de 
geniu în corpulă VI de armată, l’a făcută numai pe elă 
mojică, fiindcă, fiindă ocupată, n’a resolvală imediată a- 
facerea pentru care venise oficierulă. Căpitanulă oră
șenescă cere satisfacțiune. Se Z'pe că colonelulă va 
cere să fiă transferată.

—x—
Conventulă reformată ungurescă din Papa a votată 

12,000 fl. pentru anulă acesta, cu care să se sprijine 
misiunile din străinătate.

—x —
In ședința dela 25 Octomvre a academiei unguresci 

Hunfalvy a raportată despre cursulă și pertractările con
gresului orientalistă din Viena. — A spusă Hunsdorfer 
ce-a pățită?

—x—
Faimele sinistre, ce s’au împrăștiată eri în Brașovă 

despre starea sănătății regelui Carolă ală României, suntă 
false. Nu putemă sci ce interesă au putută avea cei 
cari le-au scornită.

—x—
Reuniunea unguriscă din locă va serba în sâra dilei 

de 31 Octomvre sânțirea stegului său în sala hotelului 
N. 1., cu care ocasiune se va arangia [și ună concertă 
împreunată cu petrecere de danță. La concertă se plă- 
tesce intrarea cu 1 fl. de persână, âr de familiă 2 fl. v. a.

—x—
Ministerulă de resboiu română va trimite atașați 

militari pe lângă tâte legațiunile române din străinătate. 
Acești atașați voră fi aleși dintre căpitanii de stată-ma- 
joră, dice ,Răsboiulă.«

—x—
D. I. Carajani, profesoră la Universitatea din Iași 

și membru ală academiei române, va publica în curând 
o scriere importantă, intitulată: Studii istorice asupra 
Românileră din peninsula balcanică.

—x—

FOILETONU.

Achisițiuni coloniale ale puterilor europene.
{Studiu geografică-politică)

de
W. Hansmann.

Este pe deplină cunoscută, că chiar în timpurile 
cele mai vechi guvernele, cari dispuneau de o flotă mai 
mare și de o armată continentală mai considerabilă cău
tau cu plăcere a-șl întinde sfera puterii loră peste fron
tierele adevăratei loră patrii și întemeiau colonii în țări 
străine, dela cari colonii apoi țâra-mamă spera multe 
folâse.

Astfelă s’au născută Roma și Cartaginea, coloniile 
Greciloră și ale Fenicieniloră. A întinde relațiunile co
merciale, a atrage la sine avuțiile și comorile țăriloră 
străine a fostă totdâuna și pretutindenea scopulă princi
pală, a spori puterea armată propriă prin contingență 
din colonii a fostă mai totdeuna ună scopă secundară.

Aceeași procedură, ce se observa odiniâră—înainte 
cu vr’o 2000—3000 de ani—vedemă că este urmată și 
în diua de astăzi preste totă loculă. Numai câtă nisu- 
ințele de colonisațiune ale puteriloră maritime de astăZi 
au luată o proporțiune gigantică prin întinderea mai mare 
a orizontului de vedere, prin cunoscință mai înaltă a tu- 

turoră legiloră naturii și prin giganticele mijlâce de co- 
municațiune. Relațiunile comerciale, cari astăZi se cul
tivă cu multă trudă, nu suntă pură și simplu pacinice, 
ci ele au mai alesă scopulă eminentă politică, scopulă 
de a ridica și de a întări puterea politică a stateloră 
concurente.

In arta acâsta și în acâstă desteritate stă astăZi 
mai pre susă de tâte Anglia, domnitârea măriloră.

Cu consecință de feră urmăriră și urmărescă băr
bații de stată ai Z'sei puteri ținta, de a asigura prepon- 
deranța acesteia în tâte continentele, luândă în posesiune 
puncte, cari dominâză lumea. La acâsta are seminția 
anglosacsână fericita calitate, ca țâra descoperită sâu a- 
flată de corăbierii săi să șl-o supună mai ântâi pentru 
durată prin colonii stabile și tari, — tocmai contrarulă 
dela alte poporă, cari nu sciu să-și asigure și să-și țină 
ori stăpânescă țera câștigată.

Astfelă a succesă Englesiloră, ca să strîmtoreze și 
să dea afară pe Francesi din Canada. Totă așa perdură 
Olandesii Caponia (Capland). La dominantulă vârfă su
dică ală Peninsulei-iberice se înalță fortărâța de stânci. 
Gibraltarulă, care fortărâță nu pâte fi luată cu puterea 
și^care pâte pentru totdâuna va rămână în ghiarele leu
lui britanică spre celă mai mare năcază ală Spanioliloră.

In complecsulă celă enormă de țări, care-lă cuprin- 
demă sub numirea: India anteriâră și posteriâră, alun

gară Englesii cu șiretă calculațiune pe principii indigeni 
unuia după altulă de pe tronurile loră. Deposedațiloră 
despoțl le dau bani cu prisosă, ca să-și petrâcă timpulă 
cu haremurile loră într’o vieță sibaritică plină de visuri 
dulci. Insă puterea zace în mânile puținiloră Europeni, 
cari acuma domnescă peste o poporațiune de 300,000,000 
necondiționată. Și cam de vr’o 10—12 ani este regina 
Angliei, Victoria, totdeodată și împerătdsă a Indiiloru.

Cea mai mare parte din America de nordă încă a 
fostă coloniă engleză pănă la anulă 1770, care coloniă 
era guvernată directă din Londra. Politica neînțelâptă a 
guvernului din Londra aduse lucrurile acolo, că aceste 
teritorii nemărginite cu a loră poporațiune inteligentă de 
același nâmă se revoltară și în urma unui răsboiu sân- 
gerosă se rupseră cu desăvârșire de țâra-mamă, perZân- 
du-se astfelă pentru dânsa. Și astăZi superbulă Albionă 
nu se mai află față în față cu colonii fără putere, ci 
deja fâlfâie peste continentulă Americei nordice dela ună 
ocână pănă la celălaltă puterniculă stindardă ală Sfate- 
loră-unite, a căroră putere maritimă este în timpulă de 
față aprâpe egală cu cea englesă.

Dâr împărțirea pământului nu s’a terminată încă. 
Nouă teritorii se ridică pe semiglobulă meridională. Acolo 
este situată tînăra Australia (Oceania), cu marile insule 
învecinate, Tasmania și Selanda nouă, cari întrecă cu 
mărimea multe regate europene. Totă acestă teritoriu,
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Trupa teatrală germană va juca astă-sâră Joi 
„Daniela“, dramă în 4 părți de Philippi.

Miseria învSțătoriloru unguresc!.
Amă arătată la diverse ocasiuni câtă de desperată 

este situațiunea învățătorilor^ unguresc!, mai vîrtosO a 
celoră din Săcuime. Amă reprodusă lamentările loră 
și pe basa unoră date publicate de ei înșiși amă con
statată, că suntă peritorî de fâme, din causă că statulă 
nu este în stare a-le plăti salariele la timpă, ba cei mai 
mulți nu și-au primită nici pănă astădl decâtă abia a 
treia parte, ori în casă mai favorabilă abia jumătate din 
plata de pe anulă școlară trecută. Acum cetimă în 
„Ellenzâk* ună articula, prin care se reportâză despre 
starea învățătoriloră unguresc! din comitatulă Mureșă- 
Turda.

,Dâcă cineva călătoresce pe drumulă de țără dela 
Mureșă Oșorheiu spre Riciulă de Câmpiă, dice autorulă 
articulului, va pute afla pe învățătorii poporal! — eroii 
d-lui Trefort — cum imprăștiă pe drumă petrile. cum 
cară prismele de petrișă și cântă cânteculă, ală căruia 
refrenă este: „qutm dii odere“... Dăcă însă d. Trefort, 
din causa lipsei de timpă și estra-ordinara sa ocupațiune, 
nu pote să se convingă personală despre cele dise, au- 
torulă articulului îlă îndrumă la conscrierile lunare de 
absenții scolastice, în car! va puie afla și observațiunl 
de soiulă acesta: „în primele doue septemănî ale lunei 
lui Octomvre nu s’a ținută prelegere, din causa că învU- 
țătorulu a fostă dusă la cărată de prisme11.

La prima vedere omului ’i se pare acesta ună 
regresă, dâr regresulă acesta este numai aparentă. De 
aceea nici autorulă articulului din ăstă punctă de vedere 
nu-i face imputări d-lui Trefort, pentrucă, dâcă învăță
torii în locă de a sta în aerulă închisă ală șcâlei, se 
resfață în sînulă liberă ală naturei, lucrândă și făcendă 
prisme pe drumulă de țără, prin acăsta ei îș! recrează 
și îș! înlărescă puterile spirituale și astfelă reîntorcân- 
du-se la postulă loră de învățători promită ună sporă 
cu atâtă mai mare. Apoi și învățătorulă este omă; 
dăcă ’i s’a luată dreptulă de a figura ca membru în co- 
misiunea comitatensă, trebue să aibă celă puțină drep
tulă de a lucra la drumă, căci dăcă șcăla este a statului, 
și drumulă este ală statului, și prin urmare aceste două 
acțiuni nu suntă incompatibile una cu alta.

Mai rea este însă presiunea ce se face din partea 
fișpaniloră asupra libertății convingerii biețiloră învăță
tori, căci fișpanii îi învăță mores nu numai pre învăță
tori, ci și pe popi, când este vorba de alegerea deputa- 
țiloră dietali. In cerculă Akosfalva totă omulă trebue să 
fiă oposițională, pentrucă acolo și fișpanulă fcu viceșpa- 
nulă suntă oposiționall; în cerculă din spre Câmpiă a 
Mureșă-Oșorheiului suntă toți guvernamentali, căci și fiș
panulă cu viceșpanulă suntă guvernamentali. Dăcă însă 
consciința unoră preoți și învățători nu s’a putută lărgi 
așa de tare ca să pătă încăpă în ea convingerea rișpa- 
nului, ci au urmată de capulă loră convingerea propriă, 
— ătă prismele pe grumadii loră I Copii umblă cu gâs- 
cele, învățătorulă la prisme, școla stă închisă, — ătă ci- 
vilisația ungurăscăl*

Și Kulturegyleturile? Frigă-se bieții învățători de sete 
și scofâlcăscă-se de fome, banchetele kulturegyletiste să 
trăiască!

Ultime sciri.
Rusciucă, 26 Octomvre. Prefectul ti din Rus- 

ciucă a primită din partea consulului Rusiei o 

comunicațiune a unei depeși adresate de gene- 
ralulă Kaulbars consuliloru ruși din Bulgaria. 
In acostă depeșă generalulu declară din nou că 
Rusia consideră ca nulă adunarea dela Tîrnova și 
că ori-care ar fi hotărîrea luată, fiă asupra alegerii 
unui prință, ală cărui nume ar putea fi agreată de 
Rusia, fiă asupra deputațiunei ce se va trimite Ța
rului, această hotărîre nu va fi luată în considera- 
țiune.

Cu tdte astea circulă sgomotulă printre Bul
gari, că misiunea lui Gadban Effendi pdte aduce 
o apropiere. Pentru a da timpu sforțăriloru îm- 
păciuitdre de a se produce, precum și pentru 
rațiunea materială de amenajamentu, căci loca- 
lulu adunării nu e incă gata, e probabilă că 
deschiderea oficială va fi întârdiată cu câte-va 
dile. Mai multă încă, verificarea puteriloră cere 
dela 8 până la 10 dile.

Vă semnalezu tendințe împăciuitdre din 
partea Bulgariei, cu tdte că pară a nu fi pri
mite în modă favorabilă din partea Rusiei, după 
declarațiunea de mai susă a generalului Kaul
bars. Nimică n’a transpirată încă asupra inten- 
țiuniloră ce va manifesta guvernulă când va fi 
în fața adunărei. Cele mai diverse proecte con
tinuă a fi atribuite guvernului, atâtă în privința 
propuneriloră relative la alegerea prințului de 
Battenberg, câtă și în privința alegerei cutărui 
sâu cutărui prință ală cărui nume ar fi cu to- 
tulă plăcută Rusiei. Dâr se crede mai bine, că 
adunarea va fi prorogată sâu amânată, fără re- 
sultată privitorii lr alegerea prințului, după ce-și 
va arăta numai încrederea în regență, său va 
confirma puterile sale.

Scirea despre trimiterea unoră cuirasate ru
sesc! înaintea Varnei a fostă basată pe temerile 
exprimate la Petersburgă de generalulă Kaul
bars în privința siguranței consulului rusă la 
Varna. Ordinea nefiindă nici decum turburată în 
acestă orașă, presența forțeloră ruseșci în acestă 
orașă, ar părea puțină legitima în ochii Bulga- 
riloră; dăr, dăcă faptulă s’ar produce, se crede 
că ar fi presintată în acestă sensă de guvernulă 
rusă, care ar putea spera, că o sistfelă de mani
festare ar produce ună efectă morală considera
bilă, din punctulă de vedere politică, în Bul
garia.

Instrucțiunile trimise din Petersburgă agen- 
țiloră ruși din Bulgaria nu dau pe față, că o 
ocupațiune să fiă scopulă imediată ce caută gu
vernulă rusă să atingă. Rusia se întemeiază pe 
diviziunea partideloră și pe încurcăturile finan
ciare și economice pentru a face cu neputință 
în scurtă timpă situațiunea regenței; dăr acăsta 
manifestă o mare energia, pentru a face față ma- 
riloră dificultăți ale națiunii.

Petersburgă, 26 Octomvre. Ordinulă de 4* 
adresată armatei și flotei cj.iee că monumentulă 
ridicată în memoria campaniei din Balcani va 
aminti în totdăuna abnegaținnea și eroismulă lup- 
tătoriloră, cari cu ajutorulă Domnului au aco
perită drapelulă rusescă cu o nouă gloriă. Ța- 
rulă exprimă încrederea sa în fidelitatea neclin
tită a armatei și a flotei, cărora le mulțumesce 
pentru serviciile eminente ce au adusă tronului 
și patriei. Elă ’și exprimă convingerea, că în tăte 
încercările la cari provedința, la cari ar supune 

Rusia, armata și flota voră rămânea la înălțimea 
eroismului și gloriei predecesoriloră săi.

Petersburgă, 26 Octomvre. „Novoje Wremja^ 
spune, că dăcă Sobrania ar realege pe prințulă de 
Battenberg, puterile ară considera acestă actă ca 
îndestulătorii pentru a motiva o ocupațiune rusăscă.

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

TÎRNOVA, 28 Octomvre. — Se adeveresce 
sosirea în Varna a unei fregate rusesc! cu 
150 de omeni. 0 a doua corabia de res- 
boiu se aștâptfl.

O notă a generalîilui Kaulbars comunică, că 
comdamnarea oficeriloră compromiși ar fi o provo
care a Rusiei, care ar trebui să pășdscă la cele mai 
estreme măsuri.

LOMPALANCA, 28 Octomvre. — S’a răs
pândită sgomotulă, că comandantulă Lompalaneei a 
fostă arestată pentru urnirea unui complotă contra 
regenței.

DIVERSE.
Logodnă. — d-lă Sergiu Medeanu și d-șâra Elena 

T-ipeiu din Sebeșulă săsescă, încredințați.
Foculu în mănăstire. — Amorulă este ună focă 

care consumă; tocmai acestă focă a isbucnită într’o 
mănăstire. Aceste feluri de incendiurl suntă mai dese 
decâtă s’ar pute crede. Anulă trecută ună asemenea 
focă s’a întâmplată Ia Livorno într’o mănăstire, care se 
chiamă »Grație lui DumneZeu." Autoritatea intreveni și 
închise acâstă casă veselă, întâlnire a libertmiloră de totă 
felulă. De astădată foculă a isbucnită pe marginea gol
fului dela Genua, în mănăstirea dela Oneglia, eparchia 
Porto-Maurizio, mănăstire, care părtă numele de »Insti- 
tutulă Misericordiei.» In mănăstire se afla ună pensio
nată de fete, și familiile cele bune din Liguria sâu din 
alte provincii își trimeteau copilele. Directârea acestei 
case, o jună și trumâsă fată din orașulă floriloră, adică 
din Florența, purta numele de »sora Iosefina.* Tempe
ramentală ei nu era făcută pentru trista vieță a mâ- 
năstirei; ea este o jună fată, căreia îi plăcea viâța, ast
felă că în curândă tată lumea începu să se ocupe de 
ceea ce se petrecea în mănăstire. Afacerea veni pănă 
la urechile procurorului regală, care trimise la fața lo
cului pe ună judecătoră informatoră însoțită de mai 
mulți carabineri. Dâr întrândă în mănăstirea Misericor- 
diei o găsi de jumătate gdlă și cu totulă jăfuită. Supe- 
riâra, alte surori și fetele din pensionă fugiseră, însoțite 
de tinerii preoți și sfinții duhovnici, avândă prevederea 
d’a lua casa cu bani, o parte din mobile, între cari și 
ună claviră, precum și vinurile din pivniță. Episcopulă 
eparchiei a dată o episcopală îngrozitore în contra fu- 
gariloră; autoritatea s’a mărginită la ună mandată de 
aducere adrasată autoritățiloră francese, cari pare că au 
arestată pe toți fugarii în partea dela Var. Mandatulă 
dice: »Escitațiune la corupțiune, hoțiă, bancrută frau- 
dulosă,“ căci mănăstirea a fostă declarată în stare de 
falimentă.

Numere singuratice din ,, Gazeta Transilva
niei11 ă 5 cr. se potă cumpăra în totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.
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de sine se înțelege, a fostă luată în posesiune de Anglia 
numai decâtă. firășî se arăta dibăcia Englesiloră de a 
asimila țările câștigate, și tăte au deja țipă englesescă. 
Coloniile de criminaliști dela începută făcură în curândă 
locă la coloniști mai buni și în cele din urmă dispărură 
cu totală. Deja se ridică orașe cu cele mai escelente 
porturi de mare, cari părtă cunoscutele nume: Sidney, 
Melbourne, Perth, Albany, Nelson și Wellington și în 
privința eleganței și a confortului nu suntă cu multă mai 
pre josă decâtă nici una din cetățile europene.

Insă elementului prâ puternică englescă i se opună 
în timpulă celă mai nou — după cum vomă arăta mai 
târdiu — tocmai în aceste zone concurențl, cari încă 
desvâltă putere espansivă destulă de mare și nu se lasă, 
ca să fiă înlăturați așa lesne, bunăâră ca odiniâră Olan- 
desii.

Puține petece de pământă suntă afară de Europa, 
unde să nu dămă ici colea peste Englesi, — peste po
sesiuni englese, și fiă posesiunea în comparațiune câtă 
de mică, ea totuși are valârea și însemnătatea ei.

Chiară așa numitele Strcit settlements— colonii de 
drumuri numite — suntă adeseori în posițiune escelentă 
și de mare însemnătate mercantilă, ca s. e. Sinjapur la 
vârfulă sudică ală peninsulei Malaca, care totă mereu va 
dobîndi în importanță, cu câtă gravitâză mai multă co- 
municațiunea lumii spre Archipelagulă indică. Cumcă 

Anglia nu desprețuesce nici achisițiunl de țări situate a- 
prâpe de continentală europână, vedemă esemplulă cu 
Giprulă. Câtă ostenâlă, câte promisiuni de ale diploma- 
țiloră șireți a costat’o pote pe Anglia, pănă ce înalta Părtă 
s’a învoită la concesiunea caisei insule.

Ca putere colonială de rangulă ală doilea putemă 
înșira aci pe Francia. Chiară în timpulă imperiului a 
avută acestă stată pre multă de lucru cu afacerile in
terne, decâtă ca să pătă cugeta seriosă la achisițiunl de 
țări afară din Europa. Statală de astădl din America 
numită Luisiana l’a vândută Napoleonă I Stateloră-unite. 
Napoleonă III încă a voită să-și întărescă numai puterea 
din Europa și avea puțină aplicare de a face achisițiunl 
mari în țări străine. Numai Caiena (Cayenna) pe țăr
murile Americei meridionale părea că o prețueșce elă 
fârte tare, ori câtă de puțină folosă aducea materei sale 
acâstă coloniă, deârece elă avea mare lipsă de Caiene 
ca locă de deportațiune, pentru a pune la locă sigură 
pe numeroșițmalcontenți din Francia continentală. Caiena, 
ca locă de deportațiune sâu esiliu, se numesce din causa 
climei sale celei producătare de friguri, fiindă caldă tare 
și umedă, nu fără dreptă ghilotina uscată.

In timpulă mai nou s’a întocmită Noua Caledonia 
ca locă de esiliu pentru criminaliștii francesl. Cumcă 
tocmai din acâstă insulă depărtată potă și au putută chiar 
să fugă deprotații, a dovedită timpulă din urmă în de 
ajunsă.

O coloniă mai vechiă este Algeria, unde Francesii 
și obiceiurile francese, viâța francesă într’adevără au 
prinsă rădăcini adânci. De altfelă a costată multă sânge 
câștigarea acestei țări, sâu mai bine a acestoră teritorii 
căldurâse pe țărmurele nordică ală Africei, care țărmure 
adeseori e puțină roditoră; și cu tată estinderea cea 
mare a coloniei, folosulă pentru Francia este fârte mică. 
O putere însemnată militară trebue să stea totdâuna în 
Algeria, pentru ca să apere pe paclnicii coloniști și să 
țină pe Arabi în frâu.

Republica francesă actuală pare că voesce să re
pare ceea ce a negligeată imperiulă și regatulă și caută, 
precum se pare, a anecsa cu orice preță teritorii mai 
mari. După o îndelungată și sângerâsă luptă i-a succesă 
republicei a cuceri în Asia orientală, în Tonchină, ună 
teritoriu de o valâre dubiâsă. Este mare îndoâlă, dâcă 
acâstă coloniă va aduce odiniâsă materei sale vre-ună 
folosă, fiindcă coloniștii paclnici numai cu greu voră că
păta vreodată plăcere de a se stabili așa departe de pa
tria cea vechiă. Pe lângă acâsta suntă condițiunile na
turale fârte nefavorabile. Clima cea căldurâsă și umedă 
pe șesurile rîuriloră de totă nesănătâsă nu permite Eu- 
ropânului lucruri grele încordătâre. Agricultura în sensulă 
nostru, — după modulă europână — nici că se pâte 
cugeta. (Va urma.)
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Ouriulu la bursa de Viena Bursa de Bucuresei.
> din 27 Octomvre st. n. 1886.

Rentă de aură 4°/0 • ■ • 103 70
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 92.75 
împrumutul!! căilortt ferate

ungare......................... 151.50
Amortisarea datoriei căi- 

lord ferate de ostil ung.
(1-ma emisiune) . . . 99.71

Amortisarea datoriei căi- 
lorti ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) . . . .114 50

Amortisarea datoriei căi- 
lorti ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 114 50 

Bonuri rurale ungare . . 104.50 
Bonuri cu cl. d6 sortare 104.50 
B nuri rurale Banat-Ti-

mișă............................ 104 50
Bonuri cu cl. de sortare 104,50 
Bonuri rurale transilvane 104 50

Bonuri croato-slavone . . 104.50
Despăgubire p. dijma de

vinii ung........................ 98.75
împrumutul!! cu premiu

ung................................... 120.80
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123.40 
Renta de hărtiă austriacă 83.45 
Renta de arg. austr. . . 8430
Renta de aurii austr. . . 114 05 
Losurile din 1860 , . . 139 —
Ac(iunile băncel austro-

ungare........................ 864.—
Act. băncel de creditii ung. 287.25 
Act. băncel de creditii austr. 280.10 
Argintulti —. — GalbinI

împărătesei ................. 5.91
Napoleon-d’orI .... 9.88
Mărci 100 împ. germ. . . 61.95 
Londra 10 Livres sterlinge 125.15

Cota oficială dela 13 Octomvre st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). . 91— 92—
Renta rom. amort. (5°/0) 94x/a 95—

» convert. (6°/0) . . 87— 88—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 35 —
Credit fonc. rural (7°/0) . . 103— 104—

* >) ,) (5°/o) • •871/, 871/’,
» » urban (7%) . . 100s/4 lOP/i

(6°/0) • ■ 92— 93Va
» » > (5%) • • 83 % 84^

Banca națională a României 500 Lei 1070 1075
Ac. de asig. Dacia-Rom. 268 270

« » » Națională 210 212
Aură contra bilete de bancă . . 15.V3 16.—
Bancnote austriace contra aură. 2.03— 2.04

Cursulu pieței Brașovu
din 27 Octomvre st. n. 1886

Bancnote românescl . . . . Cump„ 8.47 Vând. 8.50

Argint românesc................. > 8.45 • 8.50

Napoleon-d’orI..................... > 9.86 > 9.88

Lire turcescl............................. » 11.24 > 11.27

Imperiali............................. » 10.24 • 10.27

Galbeni.................................. » 5.89 » 5.91

Scrisurile fonc. «Albina» > 117.50 > 118.50

Ruble RusescI..................... » 117.— » 118.—

Discontulă ... » 7— 10°/9 pe ană.

%
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Se caută
Unu maestru lemnaru căruțașu!

M Voescă să cedeză gratis patru pogăne de pământu cul-
tivabilă și lemne pentru construită locuință

w Unui maestru lemnaru căruțașu.
O Asemenea mai cedeză gratis lemnăria de lucru din
Cj pădurea mea pentru facerea căruțeloră în timpă de doi ani, 
$ din care lemnăriă va lucra măestrulă căruțașă în beneficiulă 
M său. In schimbă va învăța măestria căruțăriei câte trei bâeți 
M pe ană fără plată și va lucra pentru trebuința moșiei mele 

cărutăria necesară, încâtă se va atinge de meșteșugulă său. 
Pămentulă îlă cedeză pentru veciă.
A se adresa la P. N. Slăvescu în comuna Cepari Băr- 

județulă Argeșă, său în comuna 
în România, său sub

Slăvescu,
la tribunalulă Tlfovti. 
Bucuresei.

i

§
sești, plasa Oltu-Topologu,
Șuiei, plaiulu Loviștei, județulu Argeșu, 
adressa: -_TJS.

judecătorii 
în1—3

Anunciurl în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fl. — cr. 6 
Pentru inserțiuni și reclame pagina a III linia ă fl.

Pentru repețiri se aedrdă
Pentru repețiri de 3— 4 ori

H n V 5 — 8 H

v h 9 —11 H

h n 12—15 h

h H 16 —20 n
Dela 20 de repețiri în susă

Pentru anunciuil 
voiri și reduceri și peste

ce se publică 
cele înseninate

cr 10.
următdrele rabate

10°
15°
20°
30°
40°
50°

o 
o 
o 
o 
o 
o

pe mai multe luni se facă în- 
mai susu.

Avisu. d-loru abonați!
Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei sfe bine- 

voiască a scrie pe cuponulu mandatului postalu și numerii de pe fășia 
sub care au primită (Jiarulu nostru până acuma.

Domnii ce se abon&ză din nou să binevoiască a scrie adresa lă- 
muritu și să arate și posta ultimă. ADMINISTli. „GAZ. 7RANS“

MersulU trenuriloru
Valabilii dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Teiașâ-Aradu-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predeală-Budapesta Budapesta—l*redeală

Bucuresei

Predoalu (
(

Trenă 
de 

persâne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

Trenă 
de pers.

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibus

Trenă 
de 

persdne

Trenă 
omnibus

4.50
9.32

Timișd

Brașovfi

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodii
Hașfaleu

(
(

(
(

Sighișdra 
[JElisabetopole
Mediaști
Copsa micii
Micăsasa
Blașiu 
Crăciuneld
Teinștt
Aiudii
Vințulă de 
Uiâra
Cucerdea
Ghirisft
Apahida

Clușia
Nedeșdu
GhirbCu
Aghiriști
Stana
Huiedină
Ciucia
Bucia
Bratca
R6v
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsârhely 
Vărad-Velințe

susti

(
(

7.47
8.24
8 51
9.14
9.51

11.03
11.29
11.26
12 00
12.29
12.44
1.05
1.34
1.46
2.09
2.39
3.01
3.08
3.14
3.53
5.10
5.3C

Oradia-mare
P. Ladâny 
Szolnok
Buda-pesta

( 
(

Viena (

9.56
10 29

6 03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

9.13
9.18

10.38
12.20
2.15

8.00

10.55
1.23
3.24
10.05
2.15
6.05

Nota: Orele de n6pte sunttt

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Agliiriș 
Ghirbău 
Nedeșdu

Clușiu

Apahida
Ghiriș

Cacerilea

Uiora 
Vințulă de 
Aiudti
Teiuștt 
Crăciuneld
Blașii 
Micăsasa 
Cop șa mit. 
Mediașfl 
Elisabetopolo 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovtt
Timiști

(
(

l 
(

susi

(
(

Predealu

Bucuresei

(
(

cele dintre liniile grâse.

11.10
7.40

11.05
2 02
4.12

11.00
11.19
12.30

1.01
1.06
1.13
1.20
1.41
2.00
2.35
2.48
3.20
3 36
4.00
4.35
5.12

“b?37
7.02
7.43
8.11
8.41
9.21

I

2.—
3.58
5.28
6.58,

7.33
8.04

8.58
9.28

10.28

5.45
6.22
6.47

11.45

3.10
7.38
5 40

9.14
9.24
9.41

10.19
11.38
12.18
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

6.20
9.34

11.26
1.38
2.06
2.17
2.40
3.24
3.47
4.07
4.33
5.15
5.34
5.55
6.07

6.24
6.43

8.00
11.40
2.31

7.08
7.36
9.06
9.53

10.—
10.09
10.19
10.48
11.14
12.12
12.30

1.12
1.32
2.18
3.03
3.49
4.28
6.16
7.06
7.46
8.25
9.15

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

Te inșii- Aradft-Budap«sta Budapesta- Aradft-Teiuștt

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

Trenă de 
persdne

Trenă de 
peredne

Trenă
de persone

Trenă 
omnibm

Teiușft Viena 11.10 12.1011.24 — 2.40 —
Alba-Iulia 11.59 . ---- 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de josă
Șibotă

12.30
12.52

— 4.22
4.50 Szolnok 11.20

4 10
12.41

5.45 z
Orăștia 1.01 — 5.18 Ar&dfli 4 30 6.— 7.04
Simeria (Piski) 2.03 — 5.47 Glogovață 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5.07 6.38 7.58
Braniclca 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5.41 7.10 8 36
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6C9 7.37 —
Zam 4.25 — 8.11 Berzova 6.28 7.55 —
Soborșin 5.30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 5.56 — 9.33 Zam 8 01 9.12 —
Conopă 6.27 — 9.53 Gurasada 8.34 9.41 —
Radna-Lipova 6.47 — 10.27 Ilia 8.55 9/8 —
Paulișă 7.28 10.42 Braniclca 9.19 10.17 —
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9 51 10.42 —
Glogovață 7.59 — 11.25 Simeria (Piski) 10.35 1107 —
Aradft 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok ( 8.42 — 4.52 Șibotă 11.43 12.— —

— — 5.12 Vințulă de josă 12.18 12.29 - -
Budapesta _ — 8.20 | Alba-Inlia 12.36 12.46 —
Viena — — 6.05 Teîușft 1.29 1.41 —

Aradtk-Timiș6ra Simeria (Piski) Petroșeni

Trenă Trenă de Trena Trenă de Trenă Trenă
omnibus persâne mixt persdne omnibus mixt

Aradft 5.48 6.05 Simeria 11.25 2.42
Aradulă nou 0.19 — 6.33 Streiu 11.58 — 3.25
Nămeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 416
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
Merczifalva — — — Banița 3.05 — 6 40
Timișdra 9.02 — 9.08 Petroșeui 3.37 — 7.12

Timișâra-Aradft Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trena Trenă Trenă Trenă
persdne persdne omnibus de pers. omnibus mixt

Timiș6ra 6.25 ___ 5.00 Petroșeui 10 07 6.10
Merczifalva — — — Banița 10 48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 . — 8.20
Nâmeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12.42 — 9.01

- Ararhilfi nnn 9.11
9.27

8.01
8.17

Streiu 
@imeria

1.22
153

9.52
10.31Aradtk — —


