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E cu neputință să nu se lege falșii liberali 

și patrioți de orice întreprindere și semnu de 
viâță romândscă, fiă ea ori câtu de nevinovată, 
aibă ea nobilulu scopă ală înaintării materiale 
ori culturale, ori fiă și o petrecere, destulă e 
să fiă românăscă.

Dăcă voescă Românii să-și înființeze unu 
gimnasiu, ca bună-6ră în Caransebeșu seu Aradu, 
falșii patrioți în frunte cu guvernulu îți răs
pundă că nu e nevoiă, fiindă că suntu ungu
resc! destule, său găsescu că fondulu de bani — 
negreșitti alu Româniloru — nu e destulă de 
mare și alte multe chichițe.

Dăcă Românii voescu să .întemeieze unu 
institute de bani, pentru a ajutora pe bieții ță
rani în nevoile loru, falșii liberali strigă câtu le 
ia gura, că se face „politică în contra statului."

Dăcă se pune la cale înființarea vre-unei 
reuniuni culturale, agricole, industriale său de 
ajutorare, falșii patrioți îți răspundă, că suntu 
unguresc! destule, și n’ai decâtu să te alături la 
reuniunile unguresc! de aceslu soiu.

Dăcă mai mulți învățători său preoți pună 
la cale o întrunire, ca să se mai consulte asu
pra mijlăceloru de îmbunătățire a sărtei lord, 
său de îmbunătățiri în înteresulu scălei și bise
ricei, dăruită să aviseze autoritatea respectivă—pen
tru că, ve(ji Dămne, așa se cade în „țările libe
rale și constituționale“ — solgăbirăulu apare cu 
o mustață în ceru și cu alta în pămentu, spar
ge întrunirea, pentrucă se face „dacoromânismă," 
se „complotăză.“

Mergă și mai departe „liberalii" și „pa
trioții" noștri, e destulă să dea o comună mai 
multe semne de viăță românăscă, prin portă, 
prin petreceri, prin limbă, și începă a striga ca 
din gură de șărpe, că „valahisarea" progresăză, 
că au fostă odată atâtea și atâtea familii ungu
resc!, dăr le-au înghițită Românii, deși păte că 
nici sămânță ungurăscă n’a fostă acolo, său dăcă 
au fostă, au luată lumea în capă, pentru că 
erau îmbuibate de „fericirea" în care se scăldau.

Dăcă în fine — ca să încetămă cu citările, 
căci prea multe suntă — țăranii români se adună 
la vre-o petrecere și vre-unu patriotă vrea să 
trăcă la „nemurire" — se amestecă printre ei, 
caută cărta cu luminare, provăcă bătaiă, și „re- 
voluțiunea valahă" e gata.

începă apoi foile patriotice, bugetare și ne
bugetare, guvernamentale și oposiționale, să dea 
alarmă, că colo e complotă, dincolo se face daco- 
românismă, în cutare locă irredentismă, în altă 
locu revoluțiune, și câte și mai câte pericule 
pentru stată sciu născoci „patrioții" născuț! său 
făcuți cu 50 cr. taxă de timbru.

Mai trimite apoi și biuroulă telegrafică din 
Pesta câte-o telegramă ori vr’ună „patriotă" câte 
unu articulu pela foile din străinătate salariate 
anume, și ătă că „patrioții" suntu spălați, esă 
curați ca undelemnulă de-asupra apei.

In timpulă acesta profită d-lă Tisza, profită 
d-lu Trefort, profită și organele loră de ocasiune, 
începă să plouă ordonanțele, mai desființăză colo 
o reuniune său societate, mai trimite dincolo că- 
tane și gendarmi, mai opresce panclice, mai scăte 
câteva cărți și charte de prin șcăle, mai ame
nință ici, mai amenință colo, și trebșărele mergă 
bine: „liberală", „constituțională" și „patriotică".

Din ani în ani apoi, se mai aprobă și sta
tutele vre-unei reuniuni, se mai dă voiă să se 
facă și câte o scălă, și ărăși tobe și fanfare în 
țără și ’nstreinătate răsună, că mai „liberală" 
și mai „părintescu" guvernă, că mai „liberali" 
și mai „drepți" ămeni ca „patrioții" noștri nu 
găsesci, de-ai umbla nouă țări și nouă mări.

Și dreptă vorbindu, nici atâta n’ar face gu- 
vernulă, dăcă n’ar sci că totă elă profită; o face 
nu de dragulu libertății său că-i place ochii Va

lahului, ci ca să se insinueze la forulă mai înaltă, 
la lume, îi e frică că, fiindă destulă de deo- 
chiată, ar pută căpăta și migrenă.

Toboșarii dela foile „patriotice" însă, con
tinuă, fără ’ntrerupere ca guvernulă, a bate ve- 
chiulă loru marșu, fiindă că străinătatea nu-i 
înțelege „dulcile" sunete, agită în drăpta și în 
stânga, caută noduri în papură și pete ’n săre 
spre mai marea gloriă a „liberalismului," „con
stituționalismului" și patriotismului" ungurescă.

Nici capulă nu-i dăre, că Săcuii emigrăză 
de miseriă în România, că industriașii din Ar- 
deală au (jile de „sărbătăre" de când cu răsbo- 
iulă vamală cu România, că poporulă se înco- 
văiă sub greutatea dăriloră, că țâra e ’ngropată 
în datorii, că învățătorii loră cu familii grele 
au ajunsă să se scofâlcească de fărne; astea nu 
suntă lucruri patriotice, suntă nimicuri.

A agita mereu în contra a totu ce nn e 
ungurescă, a despoia poporulă nemaghiară îm- 
punându-i dări pentru Kulturegylet, a face pa- 
triotismă jidovesce, a înjura surugiesce și a ben
chetui kulturegyletesce, ătă acte de „patriotismă," 
pe care într’adevără nu ori ce sciu de dmeni au 
darulă d’a le împlini.

Impingă-te apoi păcatele să-i faci atenți la 
relele ce le princinuescu, la cărarea greșită pe 
care au apucată, la prăpastia ce înșiși și-o sapă, 
că ți-ai găsită beleaua, dicționarulă „patriotică" 
e Ia îndemână, și epitetele îți curgă potopă.

Fără voiă, ne-au defilată pe dinaintea o- 
chiloru sufletului nostru mâhnită și amărîtă o 
armadiă nenumărată de asemenea neajunsuri „pa
triotice", când amă vădutu că nici reuniunea 
femeiloră române, ce s’a înființată în comitatulă 
Huniăddrei, n’a rămasă neatinsă de falșii „pa
trioți" și „liberali".

Bine că reuniunea are frumosulă scopă d’a 
ajuta văduve și fete sărace, d’a promova indus
tria de casă, dăr nu le place „patrioțiloră", fiindă 
că e' românăscă. Așa ne dă a înțelege guver
namentalul ă „Magyar Polgar" din Clușiu. Și 
l’a amărîtă și mai multă fierea „patriotică," 
fiindă că în discursurile de deschidere a adunării 
ținute la 30 Octomvre n, s’a vorbită de Pene- 
lopele romane, de columna lui Traiană și „mai 
cu sâmă de regina României Elisaveta, căreia 
— dice f6ia clușiană guvernamentală — i s’a 
strigată în modă demonstrativă „să trăiască"! 
Face apoi următdrea observare plină de răutate: 
„Astfelă de vorbiri constrîngă pe guvernă să 
primâscă cu timiditate orice reuniune, “ românăscă 
negreșită.

Ei bine, mărturisimă că la atâta răutate totă 
nu ne-amă așteptată, cu atâtă mai vârtosă că nu 
Penelope maghiare ne-au păstrată portulă, nici 
pe vr’o columnă maghiară nu ne este represen- 
tată; s’a spusă ună adevără istorică pe care nu 
e’n stare a-lă răsturna nici o scălă hunsdorfe- 
riană.

Și ce găsescă inimele negre dela „Magyar 
Polgar‘f în faptulă, că s’a adusă ca esemplu ze- 
lulă unei Suverane, fiă ea oricare, ce-lă desvoltă 
întru înaintarea industriei de casă? Și cum nu 
roșescă ,,patrioții“ a spune asemenea neadevăruri, 
că acea Suverană a fostă salutată în modă de
monstrativă ? Să fi 'năbușită răutatea inimei 
pretinșiloră liberali și patrioți orice simță de ru
șine? Să fiă abrutisarea atâtă de mare, încâtă 
orice scopă nobilă, umană, care contribue la îna
intarea și bunăstarea poporului, să fiă întâmpi
nată cu amenințări, fiindă că reuniunea, care și 
l’a înscrisă în programulă ei, e românăscă și nu 
ungurăscă ?

Asemenea apucături nedemne suntă o viuă 
dovadă, că inimile celoră ce se folosescă de ele 
suntă atâtă de putrede, încâtă simțulă de uma
nitate, de dreptate și de libertate, în genere cul
tura inimei nu potă prinde rădăcini, pentru că 
otrava răutății le spulberă.

Pressa austriacă despre mesagiulil tronului
Amă reprodusă eri apreciările pressei ungu

resc! asupra discursului tronului prin care s’au 
deschisă delegațiunile. Lăsămă acjl să urmeze 
apreciările pressei austriace și străine:

„Aewe Freie Presse" scrie: Se pare în adevără, că 
iu sesiunea din ăstă ană a delegațiuniloră are să se în
tâmple caracteristicul^ casă, că interesele poporului, strînsă 
legate cu susținerea păcii, păru a fi mai bine păzite în 
mânile guvernului, decâtă în ale aleșiloră representanțl « 
ai poporului. Amândoi președinții delegațiunei au luată 
la primire, a doua ără, cuvântulă asupra situațiunii es- 
terne a monarhiei nu numai spre a o descrie cu cele 
mai posomorite colori și a asigura că delegațiunile suntă 
gata a încuviința cele mai mari cifre în bugetă, ci și 
spre a reveni cu ună felă de fanatismă asupra eventua
lității răsboiului și a oferi corănei chiar acum, nentrebațî, 
averea și sângele popăreloră austro-ungare... Nu e mo
tivă a da acestoră discursuri — dintre care ală contelui 
Tisza dă a se ’nțelege că oratorulă nu consimte cu po
litica lui Kalnoky—o mai mare importanță, deorece sin
gura lămurire autentică asupra situațiunii s’a dată în dis- 
cursulă împăratului răspuncjândă la anticipatulă: Moria- 
mur pro rege nostrol... Discursulă imperială nu va deș
tepta — anume în Ungaria nu — înaltulă simțământă 
de sine, ce a fostă atâtă de multă satisfăcută prin 
vestitulă discursă-programă ală lui Tisza ; der dele
gațiunile, care în prima liniă suntă păzitorii interese- 
loră cetățeniloră și ale statului, au t6tă causa să 
sprijinescă politica precaută și plină de grijă, esprimată 
în elă. E o politică, care nu sacrifică nici ună interesă 
ală statului, dâr care nu se lasă nici a fi sedusă prin 
sentimente de impaciență sacrificândă presintele sigură 
unui viitoră nesigură. Cumcă dușmănia națională contra 
Rusiei, care încă totă dormitâză în fundulă inimiloră po
lone și unguresc!, trebue să tacă în astfelă de momente, 
nu mai e nevoiă să accentuămă. fir dela delegații ger
mani, credemă că putemă admite cu siguranță, că tocmai 
pentru seriositatea momentului nu voră recunăsce altă 
liniă de conduită, decâtă susținerea și salutea monarhiei 
și că tocmai de aceea voră sprijini politica de pace de
semnată în mesagiulă imperială.

^Fremdmblatt“ numesce răspunsulă monarhului 
vestitoră ală păcii, der și o politică clară și neclintită: 
Elă va mări încrederea în prudența cabineteloră și a mo
narhului... Cu aceeași neclintire, cu care Austro-Ungaria 
urmăresce susținerea păcii, cu aceeași hotărîre urmăresce 
ea și apărarea intereseloră și a drepturiloră sale. Acestea 
după mesagiulă imperială, coincidă cu acelea ale Europei. 
Monarhia nu urmăresce în Orientă planuri și scopuri e- 
goistice. Ea stăruesce neclintită a regula cestiunile ori
entale în înțelegere cu tote marile puteri... Singuraticele 
fase, formele normale și efemere ale crisei bulgare tre- 
buescă privite cu mai mare liniște... Mesagiulă tronului 
întăresce declarațiunea ministrului-președinte Tisza. Pentru 
Orientă recundscemă tractatulă din Berlină. Acesta a ri
dicată desvoltarea autonomă a popăreloră balcanice sub 
scutulă tuturora puteriloră la acelă principiu, a căruia 
respectare singură păte promova pacea și civilisațiunea 
în Orientă și pe amândouă să le apere de turburărl.

nPresse“ scrie: Mesagiulă regală nu e de privită 
ca pregătire pentru o declarare de răsboiu, desvoltă însă 
în liniamente mari programulă politicei nostre orientale 
și aci zace importanța lui. Tractatele europene suntă 
fundamentulă politicei năstre, care consideră apărarea in
tereseloră nostre ca o țintă spre care trebue să se’ndrepte 
cu totă puterea. Dăcă aceste interese suntă amenințate, 
atunci Austria va sci să ’șl susțină cu tăte mijldcele pre- 
tențiunile sale. Faptulă că Rusia, cu totă alianța celoră 
trei împărați, s’a lăsată a fi tîrîtă la o procedere violentă, 
predomină adi situațiunea. Austro-Ungaria trage conse
cințele din atitudinea Rusiei și e întrebare, dăcă ami
ciția celoră trei puteri se va mai reînoi. O sanare a ra- 
porturiloră e cu putință numai deeă Rusia se va supune 
în privința Bulgariei voinții Europii... Două eventualități 
avemă în vedere. Ne putemă cugeta o întărcere spre 
mai rău, decă Rusia stăruesce pe lângă o politică con
trară tractateloră. Și chiară în acestă casă încă nu ur- 
mâză, că statulă nostru s’ar simți constrînsă să apeleze 
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la o decidere cu armele. Să admitemă însă, ceea ce e 
mai probabilii, că Rusia va ceda, atunci momentana în
torsătură pacînică nicidecum nu ne-ar putea liniști asu
pra viitorului. Rusia n’ar uita că i-amă încrucișată pla
nurile sale... Avemă temeiu deci să ne pregătimă pen
tru viitori. Acesta cugetă s’a esprimată cătră împăra- 
tulă de cătră cei doi președinți ai delegațiuniloră. Aceste 
cuvinte patriotice ale președințiloră voră afla celă mai 
viu răsunetă în întrăga monarhiă.... A sosită ună mo- 
mentă sărbătoresc^; Austro-Ungaria ia hotarîrl pentru 
viitori.

„ Wiener Allg. Ztg. “ Zice: Despre o atitudine paci- 
nică a monarhiei în tâte împrejurările nu e vorbă; nu
mai speranța se esprimă, că se va putea păstra atitudinea 
pacînică, și acesta într’ună toni care vădesce, că Austria 
preferă răsboiului pacea. Resumândi în câteva cuvinte 
discursulă tronului, trebue să spunemi, că elă desaprobă 
procederea rusă în Bulgaria, arată că răbdarea Austriei 
are o graniță, dâr esprimă speranța, că nu se va trece 
acăstă graniță.

„Deutsche Zeitung“ scrie: Zace uni scopă poli
tică de totă clari în vorbele împăratului, că a primită 
dela tâte guvernele asigurarea de paclnice intențiuni. Nu 
însemnăză acăsta, că Rusia a renunțată a păși în Orienta 
cu armată, cu răsboiu? Nu însemnăză acesta, că Aus
tria aștăptă dala Țarulă să întrebuințeze numai mijlâce 
paclnice și că nu va întreprinde ocuparea Bulgariei ? Im 
păratulă, vorbindă despre principatulă „autonomă*  ală 
Bulgariei, esprimă scurtă și cuprinzători, că Austria nu 
va recunâsce nici ună protectorate! rusă în Bulgaria. Prin 
cuvintele crearea unei stări „legale“ se condamnă mon- 
struâsa procedere a generalului Kaulbars, care ’șl bate 
joci de dreptulă popărăloră. Impăratulă Franz Iosef ves- 
tesce în modă sărbătorescă, că definitiva regulare a ces- 
tiunei bulgare trebue să se facă cu cooperarea puteri- 
loră. Trebue! Asta’i vorbă aspră... Impăratulă Austriei 
amintesce Maiestății Sale Țarului, că destinele acelei țări, 
în care se plămădescă acum atentate panslaviste sub 
egida lui Kaulbars, suntă puse sub seutulh tractatelor^ 
europene în care figurăză și subscrierea domnitorului rusă.

*) Horatius Flaccus, Lib. I Carmen IV ad Sestium,

„Neues Wiener Tgbltt.“ dice: Două întrebări erau 
cu deosebire pe buzele tuturora: Are âre Austro-Un
garia intențiunea să elupte apărarea intereseloră ei în 
Bulgaria, dăcă va fi nevoiă, cu tâte mijlâcele ei de pu 
tere materială; și respinge-se-va cu hotărîre orice felă 
de ocupare rusă a Bulgariei ca ună atacă la interesele 
Ungariei? Este monarhia austro-ungară asigurată pen
tru t6te cașurile de sprijinulă aliatului ei germană ? Me- 
sagiulă nu răspunde la aceste două întrebări. Manifes
tația monarhului nu putea esprimă posibilitatea respin
gerii pretențiuniloră ruse cu armele ’n mână, căci acesta 
ar fi fostă deja răsboiulă, der dorința, ca resolvarea cri- 
sei bulgare să se facă pe cale pacînică în forma corăs- 
pundătâre tractateloră esistente și intereseloră imperiului 
nostru, putea să o esprime cu mai puțină precauțiune 
și pază ; putea să dea espresiune în modă mai energică 
convingerei, că nu va urma o acțiune militară a Rusiei 
în Bulgaria. Mesagiulă trece însă cu tăcerea cestiunea 
ocupațiunei și pe aliatulă din Berlină... Delegații să cer
ceteze cu bărbățiă, că ore susținerea păcii nu s’ar fi pu
tută obțină prin întrebuințare de mijloce, care ar fi pusă 
pe autorii mesagiului în posițiune să nu înăbușăscă totă 
ce numai pe departe putea să însemneze o lovitură a 
simțibilității ruse.

SOIRILE D1LEI.
După o ordinațiune a ministrului de răsboiu, ofițe

rii în reservă suntă îndatorați a se presenta în unitormă 
totdăuna când se află în serviciu. Gagistii lunari in re
servă, ca oficeri activi, precum și capelanii castrensi și 
oficerii militari în reservă potă purta uniformă la oca- 
siunl potrivite, ceea ce însă oficeriloră în reservă nu le 
este iertată, decâtă la ocasiuni sărbătoresc!, cum d. es. 
sărbători de ale curții, parade militare făcute în onorea 
vre-unui membru din familia împărătăscă. Disciplina mi
litară însă nu concede militariloră a se presenta in uni
formă la adunări său demonstrațiuni politice.

—x—
Luni săra s’a ținută în Pesta ună consiliu de mi

niștrii, care a durată mai multe ore.i '
----X—

Marți a trecută pe Ia gara Brașiovu, mergendă în 
România, principele Leopoldu de Hohențollern, fratele 
Regelui României.

—x—
In ședința dela 6 Noemvre areuniunei Ciangăiloru 

s’a hotărîtă să se voteze 900 fi. v. a. pentru ajutorarea 
bisericeloră și școleloră ungurescl din Bucovina și Ro
mânia.

—x—
Revocarea decretului de espulsare a d-lui Secășianu 

dice »Magy. Polgâr», că este o apucătură de corteșire 
din partea d-lui Brătianu, fiind că la 14 Noemvre voră 
fi alegerile și apoi n’a voită se-șl înstrăineze omenii, 
cari îlă învinovățiau, că persecută ori ce mișcări mai 
liberale. Despre d-lă Săcășianu dice »Magy. Polg.“, că 
acum pote să-și încăpă din nou cestiunea cu proclama- 
țiunile și încă păte cu mai multă succesă, avăndă o es- 
periență din trecută. — Lovesce-mă lele’n spate c’ună 
bulgără de iască 1

—x—
D-lă Valeriu Severii Olariu din Domană fu pro

movată săptămâna trecută la gradulă de doctoră în me
dicină.

— x—
In 7 Noemvre era să ardă catedrala din Strigoniu. 

După o grea muncă de o oră, pompierii au isbutită să 
localiseze și apoi să stingă foculă, ce isbucnise în inte- 
rioră. Au arsă prețiose vestminte preoțescl de serviciu, 
icone cărți și alte obiecte.

—x—
Societatea academică „Iunimea“ din Cernăuți șl-a 

constituită comitetulă pentru anulă administrativă 1886/7 
astfelă : Președinte: Isidoră Stefanelli, stud. jur ; vice-preș. 
Georgiu Turtureanu, studentă juristă; secretară: Petru 
Barbu, teologă; secretară II: Constantină Chiricescu, te- 
ologă; cassară: Cornelă Hominca, stud. jur.; controloră: 
Nicolau Blându, stud. jur.; bibliotecară: Dimitrie Popo- 
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—x—
D-nii D. Brătianu, și L. Catargiu, Gr. Vernescu, șefii 

oposițiunei din România, au adresată cătră alegători 
ună manifestă, în care îl învită să voteze la alegerile 
consilieloră comunale contra partisaniloră guvernului.

—x—
Cetimă în „Reșboiulă*:  In curendă va începe să 

funcționeze în BucurescI a fabrică de luminări de stea- 

rinu după sistemulă celă mai nou și pe o scară mare. 
D. Pavelă Hagi Ioană, mare proprietară din calea Vă- 
cărescl, și care are deja o fabrică de săpună, a înființată 
pe cheiulă dreptă ală Dâmboviții, la spatele abatoriului 
și o fabrică de lumânări, și peste vre-o două luni de 
dile vomă avea plăcerea să vedemă produsele ei. D. P. 
H. Ioană n’a cruțată nimică atâtă în ceea-ce privesce 
stabilimentulă și mașinăriile, câtă și în ceea ce privesce, 
materialulă.*

—x—
Astă seră Joi, trupa teatrală germană va juca 

»Gasparone“, mare operetă în 3 acte de F. Zeii și R. 
Genăe, musica de Cari Millocker. Sâmbătă se va juca, 
pentru ânteia dată, ,Demetrius“; tragediă în 5 acte de 
Friedrich Schiller, întregită de Dr. Heinrich Laube.

Miseria învSțătorilorti unguri.
Amă amintită în unulă din numerii trecuțl ai foiei 

nâslre, că învățătorii poporali ungurescl dela scâlele co
munale din comitatulă Ciucului au petiționată la direc
toratul centrală scolastică din comitatulă Treiscaune, ca 
să le esopereze dela ministrulă instrucțiunei publice plă- 
tirea salarieloră restante învățătoresci de pe anulă tre
cută scolastică, arătândă, că din 7745 fi., cu câtă erău 
socotite salariele a 22 învățători comunali, erau pe tim- 
pulă acela în restanță încă 3982 fl. 90 cr. v. a., adecă 
mai bine de jumătate.

Totă așa de tristă îi se scie lui „Ellenzek,*  că este 
și sortea învâțătoriloră din comitatulă Odorheiului. în
vățătorii din cerculă Homorodului ală acestui comitată au 
adresată de-a dreptulă minislrului-președinte o petițiune, 
în care se dice între altele:

»Permit.eți-ne să vă spunemă, că noi, cari mun- 
cimă la aceste scâle, în înțelesulă strînsă ală cuvântului 
Ilămendțmă, răbdămă frigă, suntemă sdrențoșl, cu ună 
cuvântă: n’avemă să îmbucămă nici o bucatură și nu 
este a năstră nici cămașa de pe noi; cu tote acestea 
toți, afară de doi inși, suntemă împovărați cu familii 
grele...

>Noi nu ceremă ca alții, ca să ni-se mărâscă sala
riele; pentru că din salariele ce le avemă amă pută trăi, 
dăcă le-amă primi punctuală și regulată, der tocmai în- 
tr’asta stă năcazulă, că salariele nu le primimă regulată, 
nici din partea respectiveloră comune, nici din partea 
ajutorului acordată de stată.

Din partea comuneloră nu ne primimă salaru'.ă re
gulată din causă că taxa pentru învățămentă totdăuna 
începă să o adune la finea anului scolastică. Arunculă 
de 5°/0 dare îlă adună separată, nu colectorulă de dare, 
ci o personă deosebită și acesta se întâmplă forte încetă 
și târziu, din care causă comunele niciodată nu se află 
în posițiă de a pută plăti regulată pe învățătoră.

Pentru aceea, partea aceea din salariele nâstre, pe 
care ară trebui să o plătăscă comunele sub titlulă: taxă 
pentru învățământă, dare de 5°/0 etc. totdăuna o pri
mimă în urmă, trecândă de pe ună ană pe altulă, și în 
rate așa de mici, d. e. de câte 2, 5, 10 fl., încâtă omulă 
n’are nici ună folosă de acei bani; ba o Zicemă, că și 
pănă acum nu totalulă de 3—400 fl. salară anuală, ce 
ne este promisă în rate lunare anticipative, ci ceea ce 
ne-a nutrită și susținută pe noi a fostă acea sumuliță, 
pe care sub titlulă de ajutoră de stată o primeamă dela 
guvernă la începutulă fiă-cărui ană scolastică?

„De vreme ce însă în anulă trecută scolastică aju- 
torulă de stată nu ni-a sosită, a trebuită să ne băgămă 
în datorii, socotindă că vomă plăti când ne va veni aju- 
torulă de stată. Ajunși în nisce împrejurări ca aceste, 
amă trecută de pe o d' Pe alta pănă s’a împlinită anulă, 
făcândă datorii una peste alta*.

„Ce-i dreptă, acum nl-a sosită jumătate din aju- 
torulă de stată, dăr nici aceea n’amă putută, să ne 
procurămă cu ea pânea de care avemă trebuință, ori să

FOILETONU.

Luna
în spiritulu creatorii ală poporului română.

(Urmare)
Diana antică avea putere de a transforma pre o mă; 

așa pre Acteone îlă transformă în cerbă. Ea avea puterea 
farmeceloră. întocmai are putere și Diana din Z>ua de 
aZI — numită Ilâna Cosândiana. Căci:

Hai Ilână la poiană
Să săpămă o buruiană,
Buruiana macului
Să o dămă bărbatului,
Să totă dârmă, dârmă dusă 
Pănă sorele-o fi susă.

Deci în astă măestriă Ilâna CosânZiana e egală cu 
Circe, Medea, Minerva și Diana. Poporulă daco-ro- 
mână a făcută din Diana cea mai frumosă ființă, elă a 
uitată frumsețea Vinerei și a Junonei; a numit’o Ilena 
CosânZiana, ce a cuprinsă în sine conceptulă și ideea 
de cea mai frumâsă ființă femenină sub sore. Așa elă 
Zicea Ilânei:

Ilâna Cosândiană
Din cosiță rujă-i cântă
Din peptară mărgăritară. Sâu:

Ilână SîmZiană
Cosiță de aură,
Pre unde se ivesce
Câmpulă înverZesce 
Flârea înfloresce.

Fălă-frumosă — Phoebus-formosus — a umblată 

să se căsătorâscă cu soru-sa Ilâna CosânZiana; adecă 
sârele cu luna — Apolline cu Diana. — Acesta se esplică 
așa: Sârele percurgendă calea pre ceriu, nici când nu 
a putută să ajungă luna i. e. să o ia în căsătoriă. De 
unde și adl sârele și luna stau separați unulă de altulă. 
La acestă locă se explică apoi verguria Dianei, carea i-a 
fostă promisă de tatălă său Joe, de carea Horațiu dice: 

Testis mearum centi-manus Gias 
Sententiarum, notus et integrae 
Tentator Orion, Dianae 
Virginea domitus sagitta.*)

E aprope de mirată conservarea cultului Dianei la 
poporulă română pănă în Ziua de aZI în ună modă așa 
viu și puternică. Intr'adevără, se vede că Diana antică 
la străbunii noștrii a fostă în mare adorare, deorece 
cultulă ei era așa de observată chiar Ia străbunii noștri 
venițl din Italia în Dacia, încât pănă mai în timpurile 
recente se totă află o mulțime de inscripțiuni privităre la 
Diana pre pământulă locuită de Români. Și precum an
tica Diana era ț)eitatea lunii, ăstă modă CosânZiana e 
tipulă prin care se simbolisâză luna și lumina. Etă dâră 
pentru ce amă scrisă puțină și despre Ilâna CosânZiana, 
cu tâte că noi avemă de a face cu luna.

Diana era deița vânatului, avea câni și arcă și 
umbla despletită, ori cu cosițele în josă. — Când e lună 
umblă, sâu celă puțină potă vâna vânătorii; cânii latră 
adeseorlgla lună noptea și umblă departe pre hotară lă- 
trândă. Diana este Z’na păduriloră, bercuriloră, apeloră, 
lacuriloră, în cari se scaldă. Luna trimițându-și taini-

*) Horațiu, Lib. III Carminum. (Carmen IV) 

cele sale raZe, prin păduri și bercurl, acelea facă deo
sebite tipuri și umbre, ce ar cugeta omulă, că suntă 
ființe măiestre (stafii, năluce și Z>ne de nopte); luna îșl 
scaldă raZele sale în ape, lacuri și mare. Diana sâu 
CosânZiana are putere preste lucrurile naturii, pote fer
meca și transforma pre omă. Luna face pre lunatici se 
umble tâtă nâptea și vrâ âreșl-cum a-i atrage la sine; 
ea are influință asupra mării, causândă fluxă și refluxă; 
la lună se facă farmecile și dragostile; la lună jâcă Elele 
și Măiestrile, după cum s’a creZută acâsta și de stră
bunii noștri.

lam Cytherae choros ducit Venus imminente Luna,
Junctaeque Nimphis Gratiae decentes, 
Alterno terram quatiunt pede*),  etc. etc.

Jidovii — după a loră cabalistică — credă că nu 
e bine a umbla când cresce, ori decresce luna. Vede 
ori ce omă, că luna are influință asupra lucruriloră na
turii ; ea are influință asupra destineloră omenescl și e 
în neesă metafisică eu omulă și cu individualitatea sa 
sufletâscă. Nu arareori auZimă Zicendu~se: In rea lună 
m’am mai născută! De aci magia la Egipteni și In^l să 
făcea după luna în care s’a născută cineva, avândă vră- 
jitorulă ună cercă divisă în 12 sâu și în 10 părți și fiă- 
care parte representândă o lună, avea profeția sa. Apoi 
cei ce locuescă în imediata apropiere de poporă voră fi 
auZindă de multe ori pe muieri căindu-se, că le-a scosă 
cloșca pui în lună nouă, când adecă toți voră muri. Sâu 
nu scițî, că Românulă nu-șl sâmănă grâulă în Jlună nouă 
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ne răfuimă datoriele, spre care scopă nici pe jumătate 
nu este de ajunsă. Fiă-care dintre noi a rămasă cu 
datoria după capă, avândă a plăti o camătă mare. Acum 
însă nu mai putemă învinge nic> cu plătirea cameteloră, 
pentrucă din ce biătă amă avută amă scăpătată și acum 
ni-amh perdută și creditulă și omenia. Ca de esemplu 
potă servi următârele cașuri:

,Ună bravă colegă învățătoră ală nostru, care are 
salară de 300 fl, și lângă elă o familiă de 8 membri, 
din causa întârdiărei ajutorului de stată a făcută o da- 
toriă de 200 fl. Fiindă însă că nu mai putea învingej cu 
plătirea intereseloră, a fostă acusată și a trebuită să 
plătâscă spesele procesului cu 60 de florenî. Ună altă 
confrate învățătoră de ală nostru, care duce o viâță totă 
așa del modestă, nefiindă în stare a satisface așteptări- 
oi’ă tuturoră creditoriloră săi, fu atacată din partea 
acestora publice în drumă și, înjurându-lă cu numele du 
mincinosă, înșelătoră, — l’au bătută. Ba s’a întâmplată 
și aceea, ca ună confrate-învățătoră fu cercetată în șcâlă, 
în timpulă prelegerei, pentru plătirea unei merțe de bu
cate, și fiindcă și de astă-dată a fostă silită se se râge 
de creditorulă său, ca să-lă aștepte pănă ’i va sosi plata, 
și lui i-au strigată acolo, în șcâlă, mincinosă și în
șelătoră14.

„Der nu vomă descrie și mai departe miseria, 
pentru că și așa nu s’ar afla condeiu, care s’o pătă 
descrie pe cum se cuvine. E de ajunsă ca omulă să o 
vâdă, și cine o vede e cu neputință să nu-lă ajungă 
compătimirea față cu sârtea nâstră*.

*) Horațiu, ad L. M. Torquatum.
**) In unele locuri se crede că în sâra spre Sân- 

georză.

Se mai Zice in acâstă cerere, că pe lângă minis- 
trulă instrucțiunei publice s’a stăruită din tâte puterile, 
der abia acordându-se jumătatea din salară, dimpreună 
cu ea li s’a dată și acelă neașteptată răspunsă, că finan
țele statului nu permită să li-se plătâscă și cealaltă parte 
din salară. învățătorii au crezută, că ministrulă preșe
dinte n’are scire despre miseria loră și de aceea s’au 
adresată de-a-dreptulă la elă. Petițiunea s’a subscrisă 
de trei membri din comitetă și s’a trimisă la m’nisteriu 
la începululă lui Augustă. Răspunsulă pănă acum ne 
este necunoscută.

Er kulturegyletistii facă banchete și Trefort școle 
de stată in comune românesc!!

Ultime soiri.
Londra, 9 Noemvre. Marcliisulii Salisbury 

a visitatu eri pe regina în Windsor. ,,Times“ 
crede, că acostă visită neașteptată a premierului 
stă în legătură cu primirea unoru importante de- 
peși asupra cestiunei bulgare. Numitulu diaru dice, 
că o escelentă înțelegere esistă între Austro-Un 
garia și Anglia, carea prin presența lui White 
la Constantinopolu e în posițiune a oferi ună 
fdrte puternică ajutoră în organisarea unei com- 
binațiuni, căreia Rusia abia îi va putea resista. 
îngâmfarea rusă s6u trebue s6 se sfărîme înaintea 
unei combinațiunî a stateloru dunărene, s6u ar 
suferi Rusia perderi seridse.

Sofia, 9 Noemvre. Doi Zankoviști, cari pregă- 
tescă o revoltă, au fostă prinși și predați tribuna
lului militară. S’a publicată pricasulă prin care 
se elimin6ză din serviciu conjurații principali, 
puși de curendă în libertate, maiorii Grruev și 
Stojanov, căpitanii Benderev, Slatarski, Karavelov, 
Krdjev și Zafirov.

Ternova, 9 Noemvre. Rebelii din Burgas au 
fostă condamnați de tribunalulă militară la 15 ani 
închisore. Asupra lui Nabukov s’a pronunțată pe- 
depsa cu morte.

Londra, 9 Noemvre. Deși Rusia a renun
țată la idea, d’a ocupa Bulgaria cu unu 

corpă de trupe, ține cu tdte astea strînsu la 
planulu, d’a obțină 6rășl supremația în Bulgaria 
prin alte mijldce. înainte de tdte pretinde Rusia 
dreptulu d’a numi pe ministrulă de răsboiu și 
pe toți oficerii.

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, a «Gaz. Trans.*)

TÎRNOVA, 11 Noemvre. — Sobrania s’a 
întrunită eri înainte de amâ}i la 11 ore și a alesă 
pe prințulă Waldemar de Danemarca principe ală 
Bulgariei. Sobrania a lăsată pe s&ma guvernului 
se num'dscă si s& hotărască num&rulă personeloră 
deputațiunei ce ftre se fiă trimisă la prințulă Wal
demar.

LONDRA, 11 Noemvre. — Salisbnry a 
condamnată, într’unu discursu la banchetă, con- 
jurațiunea contra principelui Bulgariei, pișe, că 
Europa a privită amesteculă în drepturile popo
rului independentă cu viu regretă ; de altmintre
lea interesele Angliei nu suntă prin acesta a- 
tinse. Austro - Ungaria ia parte însemnată în 
cestiunea bulgară, sfaturile ei esercită o mare in- 
fluință asupra cabinetului britanică. Oratorulă în
cheia cu speranța, că nu se va turbura pacea.

TÎRNOVA, 11 Noemvre. — Regența adresă 
o telegramă la Cannes, cătră prințulă Waldemar, 
care petrece acolo. O deputațiune de șfse membri, 
care se-lă informeze despre alegere, plfcă poimâne. 
Caravelov a demisionată

LONDRA, 11 ^Noemvre. — Parlamentulă 
s’a amânată din nou pe diua de 9 Decemvre.

DIVERSE.
Unu omoră curioșii. — Locuitorulă Ștefană Postașă 

din Câmpina, jud. Prahova, avendă în zăcere de mai 
multe luni pe soția sa și vădendă că după tâte căutările 
ce i-a făcută, prin ținere chiar și la spitalulă din Plo- 
esci, nu se mai însănătoșâză, ’și-a pusă în minte să cur
me cu aceste suferințe și a înjunghiat’o cu cuțitulă, pă- 
trunejendu-i inima, ceea-ce i-a causată imediată mârtea. 
Criminalulă se află dată pe mâna justiției.

Unu orașfl care se cufundă. —Orașulă Kladno, din 
Boemia, care are o populația de 15000 âmeni, este a- 
menințată a fi distrusă. Vechea biserică, ospelulă co
munală, mai multe scoli și aprOpe 60 de case particu
lare, suntă în mare periculă. Slrade întregi se scufun
dă încetulă cu încetulă, și unele cartiere din orașă, con
siderate pănă aci ca în mare siguranță, suntă acum 
amenințate.^Orașulă este construită pe nisce întinse mine 
de feră și de cărbuni, cari au fostă esploatate fără ca 
să se preocupe cineva de siguranța locuitoriloră. O eo- 
misiune a ordonată suspendarea lucrăriloră în patru 
puncte și evacuarea caseloră amenințate.

Masacrarea crestiniloru în Africa centrală. — 0 
depeșă din Zanzibară dela sferșitulă lunei din urmă a 
anunțată, că ună mare numără de creștini au fostă ma
sacrați la Uganda, din ordinulă regelui Mwanga. Acâstă 
noutate este confirmată de corespondințele din Africa 
centrală aduse de curierulă de Zanzibară. Cele dintâiă 
persecuțiuni au începută în luna lui funie. Ună mare 

numără de creștini, adecă de indigeni convertiți la creș- 
tinismă de misionarii englesi, au fostă torturați, mutilați 
și omorîțl cu lănci. Treizeci și doi dintre ei au fostă 
arși de vii. De atunci creștinii suntă mereu persecutați 
în Uganda, astfelă că nimeni nu mai pâte avă în mână 
vre-o f<5ie cu câte-va pasagii din evangeliă, rugăciune 
seu cântecă religioșii, fără a se espune la cele mai mari 
pericole. Misionarii nu spună nimică despre aceea ce 
a făcută pe regele negru să fiă atâtă de furiosă contra 
creștinismului și creștîniloră.

Vânătore de balene. — Guvernulă americană a o- 
ferită o cupă de argintă căpitanului M. Neil, din marina 
englesă, care a scăpată dela mârte pe șâse marinari în 
condițiunile cele mai estraordinare. Acești marinari fă
ceau parte din echipagiulă vasului americană »Mary E. 
Simmons", care făcea vânătore de balene. Ei se aflau 
pe o barcă, la o distantă de cincl-tfecl leghe de Capulă 
Verde, când aruncară cârligele și apucară o balenă. A- 
căsta însă îi trase departe după ea, la o distanță fârte 
mare, astfelă că nu putură să ’și mai găsâseă vasulă. 
EI nu mâncaseră și nu băuseră nimică de mai multe 
Z'le, când fură găsiți și scăpați de căpitanulă M. Neil.

Merlatti, rivalulu Iul Succi. — Comitetulă însăr
cinată să supravegheze pe Stefano Merlatti, care are să 
nu mănânce nimică în timpă decinijeci de dile, a hotă- 
rîtă în unanimitate ca esperiența să urmeze, avândă în 
vedere condițiunile escelente în care se află acestă su
biect ă atâtă de interesantă. Merlatti a mai scădulă cu 
vr’o trei kilograme. Secrețiunile sale presinfă modifică
rile cele mai ciudate. Observațiunile medicale suntă fă
cute de mai mulți doctori și alți învățați, cari vină cu 
grămada pentru a visita pe Merlatti.

Scrisore de adio. — Acțiunea se petrece în sînulă 
familiei unui bancheră din Viena și se povestesce astfelă: 
Bancherulă N. fu cuprinsă de grijă vădendă pe servi- 
torulă fiului său, că să apropiă iute spre a’i șopti la 
ureche: «Vă rogă, nu vă speriați, der — der trebue 
să mărțurisescă că moră de frică. Coconașulă a trimesă 
adineori — a tr.mesă o scrisâre cătră amanta sa prin 
Arapulă celă mică." Bătrânulă sună clopoțelulă și strigă 
cătră lacheu: «Aleargă după Arapă și adu’ml scrisârea 
dela dînsulă.*  — >Nu’lă mai pâte ajunge — murmură 
servitorulă coconașului — căci băiatulă celă negru a 
plecată de 10 minute și e iute de picioră. Dâr sciu ce 
e în scrisâre. Măria ta, este o scrisâre de adio.*  — 
„Atunci atâtă mai bine!" — «Ba nu; coconașulă s’a 
închisă în camera sa și a încărcată revolverulă. Mă 
temă că vomă ajunge prea târijiu, tocmai își făcea rugă
ciunea, când amă alergată aici.» Bătrânulă sări iute 
și plecă fuga; în coridoră se luă după dînsulă mama, 
unchiu, o cumnată și trei nepâte. Ei găsiră pe tînărulă 
palidă, reflectândă asupra problemeloră de viâță și mârte 
— „Fiulă meu!" esclamă muma! — >Ce ai de gândă?c 
strigă tata. Cele trei nepote leșinară; și cumnata era 
aprâpe de istericale, când întră lacheulă suflândă greu, 
cu scrisârea în mână. Arapulă întârziase pe drumă 
bendă o țuică. Nefericitului părinte îi tremura mânile 
descl’dândă scrisârea, în care ceti:" Dragă Mițo; mai 
amă să facă numai o scenă bătrânului meu dâr în două 
ceasuri sunt de sigură la tine și credă că bani nu ne 
voră lipsi. Adio! Ală tău Mitică."

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu

și nu vrea să taiă porcii în lună nouă, decâtă numai 
(în Ramânia) la Ignată, temându-se că-i voră mânca 

’ vermii slănina ? Cine va nega dâră, că Diana seu Ilâna 
CosânZiana nu e una cu luna cea bălâe de pe ceriu ?

Ilâna CosânZiana se arată ca o ființă prâ frumâsă 
și atrăgătâre; chiar așa și luna; căci:

Poruncitu-mi-o mândra 
Să mă ducă păn’la dânsa; 
Duce-m’ași ca și-ună nebună 
Pe-o prăjină de alună; 
Trecui valea, moră de sete, 
Mă’ntâlnescă cu două fete, 
Amândouă-n berte nouă 
Săruta-le-ași pe-amândouă 
Der pe una totdâuna: 
Că-i frumâsă ca și luna!

Diana e sora lui Apolline (Cosândiana e sora lui 
Fătă frumosă), luna e sora sârelui, cum amă văZută din 
legendele anteriâre, ce se confirmă și prin numirea de: 
«Sora Sârelui," precum:

Pe sub sâre
Sâță n’are:
Numai Sora Sârelui
Șâde-n pârta raiului. Sâu din ghicitura:

Este ună frate și ună soră, 
Se uită unulă la altulă cu multă doră; 
Și în veci totă pribegescă, 
De întâlnită, nu se întâlnescă “

Diana e ființă castă, vergură, asemenea și luna, 
căci:

Sânta lună, 
Cu cunună, 
Nu’i cunună de mirâsă 
Cununa-i de flâre-alâsă: 
Cununa e de fetiă 
De fetiă pe veciă.

Diana s. II. CosânZiana dispune de tâte animalele: 
ea le fixâză timpulă, când și unde să se ducă. Ase
menea și luna: Este luna lupiloră, luna pesciloră (când 
înflorescă spinii și clocescă pescii), luna ciâreloră, luna 
pureciloră, luna grauriloră; apoi luna fragiloră, a bure- 
țiloră și luna ogorului.

Joe a dată Dianei 80 de Nimfe. Dâr noi putemă 
Zice că Elele sâu Miluitele și Măiestrele, rămase la po- 
porulă română pănă aZI, suntă acelea Nimfe ale Dianei. 
Se spune despre acestea Ele, că locuescă în părțile cele 
mai frumâse ale naturii: prin bercurl, liveZI mândre, 
rîuri adumbrite și pe aci ele umblă săltândă, torcândă 
și cântândă. Elele răpescă tineri frumoși, precum au 
răpită Elele antice pe Hylas din Missia. La Greci, Nim
fele de apă s’au numită: „Nereide*;  la Români: «Fâta 
apei." Cele de pădure: „Bachantine*  sâu «Eleide,*  la 
Români: »Fâta pădurii*  (cu pără pănă’n călcâe). Cele 
de arbori: >Driade*.  Poporulă daco-roniână are o spe- 
ciă de Nimfe numite: «Frumușele", .Frumâse", „Ele*  și 
„Miluite," cari nu suntă alta decâtă Bachantinele șirete. 
După cum ne spune traZițiunea poporală, acestea Ele 
ară umbla jucândă, avândă în mijloculă loră „cimpo- 
ierulă" seu ceterașulă. Cu dreptă amă pută referi la 
acestea Frumușele cânteculă lui Horațiu.

Grația cum Nimphis, geminisque sororibus audet 
Ducere nuda choros.*)

Suntă unii 6meni așa A\și „dintru iele“, »din iele,« 
«luată din iele,*  despre cari se povestesce, că respectivii 
paciențl ară fi auZită cânteculă Eleloră sâu cimpoiulă 
cimpoierului. Dâr poporulă crede, că cine aude bine 
musica Eleloră, acela mâre de grabă, ori cade în grea 
lingâre. Diana cu Nimfele ei avâ putere de a fermeca 
sâu transforma pe omă. In tocmai și Elele sâu Măies
trele nâstre!... Ele potă fura feciori și a-i transforma 
apoi cu totulă; de acestea Ele se temă fârte muierile 
a’și lăsa copii mici în lâgănă, ca nu cumva să vină (făta 
pădurii) și să i-lă schimbe. Dâcă copilulă rămasă sin
gură devine bolnăviciosă, plângăreță, maică-sa crede că 
de bună sâmă îi este schimbată copilulă. Crede poporulă 
nostru că acestea Ele s. Măiestre în nâptea spre Z^a 
de Ispasă se bată pe hotară**),  sărindă, cântândă și ți- 
pândă. — De acestea Măiestre pârtă frică Călușerii (Co- 
lis-sarii) de unde în sâra de Ispasă iau aiă (usturoiu) și 
pene de păună: măsuri dreptă profilactice contra Măies- 
treloră, ca să nu-i fure, ori să le ia puterile sâu să-i 
înlemnâscă. Când călușerii plâcă, ceterașulă le trage 
„cânteculă Eleloru“, când călușerii jâcă rotogolă âr Vă- 
tafulă (Vates) le dă câte trei linguri de apă.

(Va urma.)



Nr. 245. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

tJnrsuJu ia barsa de Viena Bursa de Bucuresci.
din 10 Noemvre st. n. 1886.

Rentă de aură 4°/0 . . . 102 50
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 92 50
Imprumutulfi căilord ferate 

ungare...........................151.40
Amortisarea datoriei căi- 

lorfl ferate de ostd ung, 
(1-ma emisiune) . . . 99,40

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostd ung. 
(2-a emisiune) . . . . 127 —

Amortisarea datoriei căi- 
lorti ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 115 —

Bonuri rurale ungare . . 105.—
Bonuri cu cl. de sortare 1C5.— 
B nuri rurale Banat-Ti-

miști............................. 105.—
Bonuri cu cl. de sortare 105.— 
Bonuri rurale transilvane 104 60

Bonuri croato-slavone . . 105 50 
Despăgubire p. dijma de

vină ung............................. 98.75
Imprumutulii cu premiu

ung................................... 122.—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.50 
Renta de hărtiă austriacă 83.60 
Renta de arg. austr. . . 84 50
Renta de aurii austr. . . 113 25 
Losurile din 1860 , . . 138 50
Acțiunile băncel austro-

ungare . .....................871.—
Act. băncel de creditti ung. 292.25
Act. băncel de creditti austr. 282.50 
Argintuld —. — GalbinI

împărătesei .................. 5.91
Napoleon-d’orI .... 9.90
Mărci 100 împ. germ. . . 61.30 
Londra 10 Livres sterlinge 125.25

Cota oficială dela 26 Octomvre st. v. 1886.
Cump. vend.

Renta română (5%). . . 92— 93—
Renta rom. amort. (5°/0) 94*/< 941/,

» convert. (6°/0) • . 88i/a 89—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 33— 35 —
Credit fonc. rural (7°/0) . . 10Bl/i‘ 104—

* n <5°/o) . 87^/a 88—
» » urban (7°/0) . . 1001/2 101—

> (6°/o) • 92— 93—
» % > (5°/o) • - 84— 847a

Banca națională a României 500 Lei------ —
Ac. de asig. Dacia-Rom. — —

« » » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 16.— 16.25
Bancnote austriace contra aură. . 2.02— 2.03

Cursulu pieței Brașovii
din 11 Noemvre st. n. 1886.

Bancnote românesc! .... Cump. 8.44 Vând. 8.46

Argint românesc..................... » 8.36 . 8.40

Napoleon-d’orI......................... » 9.87 * 9.89

Lire turcescl............................. » 11.22 » 11.25

Imperiali................................. » 10.22 » 10.25

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

Scrisurile fonc. »Albina» . » 100.50 > 101.50

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

Discontulă ... » • 7—10% pe ană.

*1* ”zT- Licitatiune pentru esarendare.
Scalda dela „Valea vinului" 1 6ră depărtare de Rocna vechia, 

se va da în arendă cu prețulu de 10 (dece) fl. pe ană, pe timpfl de 20 
(două-decî) de ani. încependă din 1 Ianuariu 1887, ddr cu îndatorire din 
partea arendatorului, ca să facă din nou întrăga scaldă adecă și basi- 
nele, și totfi ce se ține de ele, și la unfl locu acomodată și corăspunijă- 
toru isvdrelorti ei, celu puțină în estensiunea, în care suntă astădi.

Pe loculu de 4 jugăre alu fondului de stipendie, pe care se află 
și scalda, arendatorului îi va fi permisă a edifica din ală seu, fără vre-o 
rebonificare, ospetăriă și întocmiri accidentali la aceea, său de pâtră său 
cărămidă, său de bârne de molidă, cari după espirarea arendei voră ră
mânea proprietate a fondului de stipendie. Vadiulă spre a pută parti 
cipa la liuitațiune va fi 20 fl. v. a.

Terminulă pentru licitațiune se pune pe 19 Decemvre 1886 dela 
9 pănă la 11 înainte de amă(|i, pană când se primescă și oferte în scrisă, 
timbrate, sigilate și provădute cu vadiulă de 20 fl. v. a.

Informațiunl mai de aprăpe se dau aici în ărele dela 8—12 6re 
diminăța, și dela 3—6 după amăcll pănă la diua licitațiunei.

Din ședința comisiunei administrătăre de fondurile scolastice cen
trali districtuali.

Năsăudă, 16 Octomvre 1886.
Președintele: lonu Ciocanu. Secretară: Ioachimă Mureșianu.

L â t t a m:
Beszterczân, 1886 âvi November ho 1-ăn. 1—2

Br. Bânffy Dezsd, foispân, kirâlyi biztos.

Nr. 1225/1886
a. f. se. c. d.

Escriere de concursă.
Pentru ocuparea postului de perceptore la fondurile scolastice 

centrali, districtulă Năsăudă, se escrie concursă cu terminulă pe 31 De
cemvre, 1886 pănă la 6 6re săra, pănă când doritorii de a avă acelă 
postă, cu care e împreunată salariulă de 600 fl. v. a. pe ană voră avă 
a-și da suplicele la subscrisa comisiune, de 6re-ce mai târdiu nu se voră 
primi. Concurenții voră avă a dovedi, că sciu manipula cu bani la 
cassă și a porta socotelele și cărți de evidență.

Din ședința comisiunei administrătăre de fondurile scolastice cen
trali din districtulă

Năsăudă, 16 Octomvre 1886.
Președintele: Secretarulă :

lonu Ciocanii. Ioachimil Mureșianu.
L â 11 a m:

Beszterczăn, 1886 ăvi November hă 1-ăn.
Br. Bânffy Dezsd.

foispân, kirâlyi biztos. 1—3

MersulU trenurilorn
Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Teiușu-Aradîi-Biidapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung

Bredealii-Budapesta Budapesta—IPredealii

Bucuresci

TimișQ

Pradoalu

Feldidra
Apatia 
Agostonfalva 
Homoroda
Hașfaleu

(
(

Sighișdra J

IJElisabetopole
Mediașd 
Copea mică 
Micăsasa
Blașiu
Crăciunelii
Teiușft
Aiudii
Vințulti de susfi 
Uiora
Cucerdea
Ghirisă
Apahida

Clușiu

Nedeșdu
Ghirbău
Aghirișd
Stana
Huiedin fi
Ciucia
Bucia
Bratca
R6v
Mezd-Telegd 
Fugyi-Vâsărhely 
Vărad-Velințe

11 
(

Oradia-mare

P. Ladfiny
Szolnok 
Buda-peata

(
(

Viena

Trenă 
de 

peradne

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
5.30

Trenă 
omnibua

Tron 
accelerat

Trenă 
omnibufl

4.50 —

9.32
,9.56 _
10 29 —

— 4.16
— 5.02
— 5 43
— 6.15

7.06
— 8.52
— 9.19
— 9.31
— 10.16
— 10.57
— 11.19

11.31— 11.52
— 12.31
— 12.48
— 1.22
— 2.18
— 2.48
— 2.56
— 3 64
— 4.51
— 5.28
— 5 56
603 —
6.21 —
— —
— ■ —

.— —
7.14 —
7.43 —
— —
— —
8.22 —
8.48 —
— —
— —
9.13 —
9.18 10.55

10.38 1.23
12.20 3.24
2.15 10.05
— 2.15
8.00 6.05

Trenă 
de pers.

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibusl

Trenă 
de 

persdne
I _l

Trenă 
omnlbns

Nota: Orele de nâpte suntd

Tipografia ALEXI Brașovii.

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea mare

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

Clușiu

Apahida
Gliiriș

Cucerdea

Ui6ra
Vințulti de 
Aiudtt
Toiușfi
Crăciunelâ
Blaștt 
Micăsasa
Copșa mit
MediașQ 
Elisabetopolo
Sigișdra
Hașfaleu 
Homorod
Agostonfalva 
Apatia 
Feldidra

Brașovfi

TimișO

(
(I

( 
(

susb

(

Pred®alu

Bucuresci

(I
(

cele dintre liniile grâee.

11.10
7.40

11.05
2 02
4.121

11.00
11.19
12 30

1.01
106
1.13
1.20
1.41
2.00
2.35
2.48
3.20
3 36
4.00
4.3?
5.12
5.37
7.02
7.43
8.11
8.41
9.21

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

40
9.14
9.24
9 41

10.19
11.38
12.18
12.51

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
5.31
5.55
6.07

6.24
6.43

8.00 I
11.40
2.31

4

7.08
7.36
9.06
9.53

10.—
i0.09
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

o

i

Hârtia din fabrica d-loră Koniges & Kopony, ZernescL

Teiușft- <kradfr-Buday.esta Budajpesta- Aradtfi-Teiușft.

Trenu Tre lă Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibua omnibua peradne persăne de porsone omnlbnt

Teiușft 11.24 . 2.40 Viena 11.10 12.10 —
Alba-Iulia 11.59 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de josă 12.30 — 4.2 i 11.20 12.41 —
Șibotă 12.52 — 4.50 4 10 5.45 —
Orăștia 1.01 — 5.18 Aradih 4 30 6.— 704
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 6(9 7.37 —
Zam 4.25 — 8.11 Bârzova 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 9.68 —
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 11. 07 —
Aradăi 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —

8.42 — 4 52 Șibotă 11.43 12.— —
-- -- — 5.12 Vințulă de josă 1218 12.29

Budapesta _ — 8 20 Alba-Iulia 12.36 12.46 —
Viena — — 6.05 Teiușii 1.29 1.41 —

Aradft-Timișdra Simeria (Piski) Petroșeul

Trenă Trenă de Trenă Trenă de Trenă Trenă
omnibufl peradne mixt peredne om ni bria mixt

Aradft 5.48 6.05 Simeria 11.25 _ 2.42
Aradulă nou 0.19 — 6.33 Sireiu 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 4)
Timișdra 9.02 — 9.08 Petroșeul 3.37 — 7.12

TimișiirU" Arad ă PetroșenI—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă do Trenă Trenă Trenă Trenă
peradno perflăne omnibufl de pers. omnibus mixt

Timiș6ra 6.25 __ 5.00 PetroșenI 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
Nămeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12.42 — 9.01

- Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
Aradft 9.27 — 8 17 aiîîsaerfa 153 — 10.31


