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Brașovu, 1 Decemvre 1886.
De oând cu profeția contelui Moltke, că 

vărfulu săbiei va trebui să facă în curândă sfer- 
șitO situațiunei insuportabile de atjl, răsună pre
tutindeni în Europa cdrda răsboinică.

Pe lângă cuvintele mareșalului germană, 
cari se interpretăză în sensă resboinicu, producă 
cea mai mare sensațiune împărtășirile despre 
discursurile din comisiunea militară a parlamen
tului germanii.1

Au ieșită multe la lumină din cele ce s’au 
vorbită în acăstă comisiune. Dăcă numai jumă
tate ar fi adevărată, ar ajunge spre a insufla 
cele mai mari îngrijiri dmeniloru iubitori de 
pace.

Unele diare^ între cari și „Neue Freie 
Presse,“ conchidă din desbaterile în sînulă co- 
misiunei militare a Reichstagului, că în prima 
liniă nu e Francia, ci Rusia, asupra căreia se 
îndrăptă atențiunea administrațiunei armatei ger
mane. Ministrulă de răsboiu, generală Bronsart, 
motivândă cererea, ca legea pentru înmulțirea 
armatei permanente germane să între în vigăre 
deja cu (Jiua de 1 Aprilie 1887, a declarată, 
că este ușoră cu putință ca încă în văra viitdre 
ună răsboiu să constrîngă pe Germania a-și în
corda tdte puterile militare.

Sensațiune au făcută mai alesă cele ce se 
raportăză din discursulă ținută în comisiunea 
militară de representantulă > ministrului de răs
boiu germană, maiorulă Haberling. Acesta a 
vorbită despre armata rusăscă (Jicendu, că ea 
este fdrte puternică atâtă prin numărulă, câtă 
și prin valdrea ei interidră.

„Rusia — să fi disă numitulă majoră — 
„își întocmesce puterea sa armată pentr’ună răs
boiu cu Austria, Germania și România. De 
când este ministru de răsboiu generalulă Wau- 
novski, Rusia își concentrăză trupele sale locale și' 
iregulare mereu la fruntariile de vestă și de 
sudă; ea posede ună sistemă de căi ferate esce- 
lentă spre Germania și Austria, ea este ună a 
liatu puternică și ună înfricoșată contrară, care 
n’are să se mai tămă de o a doua Plevnă.“

„In răsboiulă ce l’a purtată contra Turciei “ 
— dise mai departe Haberling — Rusia nu a 
suferită pierderi din causă, că n’ar fi putută 
trimite peste Dunăre trupe mai multe, ci pen
tru c’a mobilisată prea puțină oștire, pe temeiulă 
unoră raporturi false. Celoru două milidne de 
soldați ce-i p6te în casulă estremă mobilisa Ger
mania, Francia și Rusia le-ară pută opune cinci 
miliăne de combatanți.'1

Multe date ce s’au împărtășită membriloră 
comisiunei, mai alesă cele cu privire la Austro- 
Ungaria, au fostă declarate ca „secrete". Cuvin
tele majorului Haberling, dăcă se voru adeveri, 
indică seriosă unu răsboiu apropriată, căci nu
mai spre a motiva legea militară n’avea nevoie 
de a accentua în modulă arătată mișcarea mili
tară a Rusiei.

Trebue să fiă prin urmare ună punctă ne
gru pe orizontulă internațională — conchide „N. 
fr. Presse" — cătră care politica germană își 
îndrăptă plină de. îngrijire privirile sale. Dăr care 
este acestă punctă?

La acăstă întrebare nu este în stare a răs
punde, ea nu găsesce firulă, care să-o pătă con
duce prin labirintulă multeloră cestiuni pendente 
ce ară pută să neliniștăscă pe bărbațiii de stătu 
ai Germaniei. Clară îi este numai, că cei din 
Berlină socotescă cu eventualitatea unui răsboiu.

O mângâiere însă mai are numita făiă. Prin
cipele Bismarck tace. încă puterniculă cancelară 
n’a aflată de lipsă a se pronunța și a anunța 
pericululă. Acesta nu păte fi dăr așa de amenin- 
țătoră, cum s’ar pără după părerile esprimate 
în sînulă comisiunei militare a Reichstagului 
germană.

Este și acăsta o speranță liniștităre, deși ni 
se pare fărte slabă, deărece s’ar pută alții în
cerca a dovedi, că tocmai tăcerea cancelarului 
germană în nisce momente. când ar trebui să 
vorbăscă și să liniștăscă spiritele, se păte in
terpreta în sensă nefavorabilă păcii.

In asemeni împrejurări sfaturile, ce i le dă 
făia vienesă contelui Kalnoky ca să se ferăscă 
de focă, potă fi binevoităre, dăr nu au nici o 
valăre practică.

Raporturile dintre Austro-Ungaria 
si Rusia.«

Foia rusăscă „Novosti“ publică ună articula forte 
interesanta despre relațiunile dintre Austro-Ungaria și 
Rusia, și este caracteristica pentru disposițiunea Rușiloră 
față cu monarchia austro-ungară. Intre altele dice »No- 
vosti*:

„Acum nu mai suntă sofisme prin care s’ar putea 
acoperi adevărulă, că Austro-Ungaria a pășită la luptă 
diplomatică fățișă contra Rusiei Țelurile Rusiei și Aus- 
tro-Ungariei în Bulgaria suntă diametrala opuse. Băr
bații de stata austro-ungarl declară pe față, că cererile 
Rusiei nu se pota împlini și dau ecesteia sfaturi să re
nunțe pentru totdeuna a lua parte la afacerile din pe
ninsula balcanică. Așa cum a vorbita contele Andrassy 
pote vorbi numai una bărbată de stata, care se adre- 
Isăză cătră unO imperiu pe care.lă socotesce slaba și 
necapabilă a’și înțelege nici chiar propriele lui interese. 
Sinceritatea celoră din Viena.cere și din partea Rusiei 
una cuvântă sincera. Amiciția ruso-austro-ungară e deja 
acum ună resuneta deșertă. Ună imperiu, care se opune 
pe față unui altă imperiu, când e vorba de cele mai 
vitale interese ale acestuia, nu pote fi nicidecum amica. 
A susține contrarula ar însemna a spune cu sciință o 
minciună. Diplomația pote evita o ruptură în. speranță, 
pă celălaltă se va chibzui și în uitimula momenta va 
ceda spre a se evita ună răsboiu. Der organele opi- 
niunei publice nu trebue să se jeneze și de aceea afir- 
măma cu deplină consciință de caracteruia seriosO ala 
vorbelora nâstre, că deja s’a făcută o ruptură între 
Austro- Ungaria și Rusia, și că acostă ruptură se va ma
nifesta în curendă printr’unu faptă generală și clară. 
In acăstă privință cei din Viena se nu fiă în rătăcire. 
Aprețuinda sincera pacea, Rusia doresce să se înlăture 
orice îndoială. Ceea ce urmăresce Rusia, este o neîn
semnată parte din acele pretențiunl, la care Rusia fără 
îndoială e îndreptățită prin numărăsele sale jertfe. Sfa
turile contelui Andrassy nu se pota primi, precum nu 
se pote permite ca Bulgaria să devină o armă contra 
Rusiei. Dăcă cei din Viena ereda se obțină acăsta, a- 
tuncl răsboiulă e inevitabila.

Germania și Francia.
țiiarula germana oficiosO „Die Post.,« comentândâ 

discursulă mareșalului Moltke, scrie următorele:
,Dăcă Francia sporesce neîncetata puterea sa ar

mată, dăcă ideia răsbunărei, a redobândirei vechiloru 
provincii, este esprimată cu orice ocasiune, dăcă ună 
ministere răsturnată este urmărită cu căa mai neîmpă
cată ură pentru că s’a putută vedea uneori de partea 
Germaniei, pentru că dela dânsulă se spera păte chiar 
și o împăcare durabilă cu Germania — apoi acestea tăte 
suntă fapte, cum nu potă fi altele mai lămurite, spre a 
dovedi ună pericolă de resbelă de ună caractere câtă 
se păte de seriosă.

»Când ni se spune, că tăte acestea^esistă de multă, 
este totă așa, ca și când cei dinprejurula unui bolnavă 
de mărte, care după o lungă suferință este gata d’a’șî 
de sfîrșitulă, nu voiescă cu nici ună preța să crădă pe 
mediculă, că ultimulă momentă se apropiă. Francia nu 
mai pote spori putereă sa armată, planurile generalului 
Boulanger mergă la estremă, ele nu suntă supor
tabile decâta în stare de resbelă, când înceteză tăte o- 
cupațiunile paclnice. Francia a așteptata pănă acum 
prilegiulă pentru a dobândi tovarăși. Der după ce a 
așteptată cineva 15 ani, atunci se nasce credința, că ci

neva nu mai aștăpfă, ci se hotărăsce său d’a renunța la 
întreprindere, său d’a o risca pe socotăla sa.“

Diarele englese și vorbirea lui Moltke.
^Standard11, organulă principala ala partidei con- 

servatăre dela putere, dice că discursulă marelui stra- 
tegă germană nu e plină de speranță. Când Moltke, 
care nu face fanfaronadă, ^ice că ne continentâ dom- 
nesce o stare de lucruri, pe care nu o păte suferi pen
tru durată nici chiar o țâră bogată și care în curândâ 
păte să ducă la evenimente decisive, atunci fiăcare tre
bue să simță, că se apropiă ună răsboiă. „Nu vremă 
cuceriri, a disă Moltke, dăr suntema hofărîți a apăra 
ceea ce amă dobândită. “ Acestă pasagiu privesce sco
purile înarmăriloră francese. Rămâne întrebarea, care 
din cele două țări își va perde mai întâiu răbdarea asu
pra mareloră cheltueli pentru scopuri militare.

„Morning Post“ vede situațiunea fărțe îngrijităre. 
Germania a declarată sărbătoresce și cu dreptă cuvântă 
că Francia e adevărata causă a actualei situațiuni pe- 
riculăse. Dăcă pacea Europei atârnă de renunțarea 
Franciei la idea d’a-și recuceri cele două provincii, pe 
care Germania e hotărîtă să nu le dea niciodată, atunci 
generațiunea actuală păte renunța la speranța, că pacea 
Europei este asigurată pentru mai lungă timpă. Spo
rirea armatei germane însă va pune împeriulă în 
stare d’a respinge ori-ce ataca ală Franciei, pe când 
Bismarck va da de gândită Rusiei de-a nu turbura pa
cea. Cabinetulă din Viena va pune la inimă cuvintele 
ministrului de răsboiu germana, că „una stata cu o ar
mată tare* e ună prețiosă aliată.

„Daily Telegraph“, liberala, avertiseză pe Francia. 
Acăsta e adî mai periculăsă pentru Germania ca în 
1870. Germania trebue să declare, [că înarmările con
tinue ale Franciei îi amenință esistența. Francia tre
bue atunci ori să renunțe Ia răsbunare, ori să isbuc- 
nescă. Der Germania să se gândescă bine, când să lo- 
văscă în Francia. AcâȘfa se păte întâmpla numai când 
Rusia va purta în Orienta răsboiu 'contra Austriei, An
gliei, Italiei, Greciei și stateloră balcanice. Credema că 
Francia nu e în clară despre periculele politicei sale de 
pregătire, de provocare și de amenințare. ’Și închipu- 
esce că, prin înarmările sale, prin înfricarea cu o ali
anță cu Rusia și prin răsbunarea sa, ține pe Germania 
în continuă spaimă. Francesii uită însă, că vecini lora 
de dincolo de Vogezl își voră perde intr’o di răbdarea 
și le-ara putea striga, ori să depună armele, ori să ’n- 
câpă lupta. Lecțiunea, ce în curânda o va primi neli- 
niștitulâ poporO, va eși mai rău ca ori când mai nainte. 
E sigura, că dăcă Germania se va afla încă odată în 
Versailies ca învingătăre, se va asigura mai bine și pen
tru mai lungă durată ca în 1871.

^Daily Newsa observă, că vorbirea lui Moltke va 
mări îngrijirea în Francia. Sporirea armatei germane 
iși are temeiulă în atitudinea nempăciuitâre a Franciei. 
Din înfregula discursâ resultă, că Francia și Germania 
suntă atjî mai înstreinate ca ori când altă dată dela 
răsboiu încOce.

Causa, că fiarele englese ținti ună asemenea lim- 
bagiu dușmănosO față cu Francia, o găsimă în cestiunea 
egiptenă, în care Francia nu vrea să cedeze pretențiu- 
rlilora Angliei, și în atitudinea ce a observat’o Francia 
în cestiunea bulgară sprijinindă pe Rusia.

Deputațiunea bulgară,.
Deputațiunea Sobraniei bulgare a visitată pe toți 

ambasadorii mareloră puteri, acreditați în Viena. Princi
pele Lobanov, ambasadorul rusa, a primita fârte ami
cală pe deputațl, der nu în calitatea lorO oficială ci, 
precum le-a spusa, ca vechi cunoscuțl. Lobanov le-a 
spusă curată, că în Petersburgă nu voră fi primiți. De
putațiunea îl desfășură apoi punctula de vedere ală Bul
garilor și se despărți de ambasador cu speranța, că dân- 
sula va încerca încă odată să’șl retragă guvernulă rusa 
hotărîrea sa. La Sadullah-beiu, ambasadorula turcescu, 
an stata deputății mai multă timpO conversândO fârte 
animată. Pe ambasadorul^ germană, principele Reuss, 
nu l’a găsită deputațiunea acasă, și atâtă aci câtă și la 
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ceilalți ambasadori șl-a lăsată cărțile de visită. Vinerea 
trecută era vorba să se ducă deputațiunea la contele 
Taaffe, er a(Jî Luni în Pesta la Tisza. De aci va merge 
la Berlină, Parisă, Londra, Roma, Constantinopolă.

Guvernul!! bulgară se arată fârte mulțămită de pri
mirea ce i-a făcută deputațiunei contele Kalnoky.

Puterea armată, a Rusiei.
>Nat.-Ztg.« publică ună tablou comparativă despre 

puterea armată a Rusiei din 1877 și de adl, despre care 
Eugen Richler a susținută, că armata rusă apare pe 
hârtiă mai tare de cum este ea în realitate și că inferio
ritatea răsboinică a Rusiei s’a dovedită în ultimulă ei 
răsboiu.

După „Nat.-Ztg.«, Rusia a avută în 1877 pe pi- 
cioră de pace: 3 divisiunl ă 16 bataliâne, 13 divisiunl 
ă 12 bataliâne, 6 brigade de venătorl ă 4 bataliâne, cu 
totulă 528 bataliâne de câmpă; nici ună cadru pentru 
reservă, vr’o 40 batalione de trupe de fortărâță și locale, 
absolută de neîntrebuințată în câmpă.

Adl are Rusia pe picioră de pace: 41 divisiunl ă 
16 bataliâne, 6 brigade de venătorl ă 4 bataliâne, venă
torl finienl 8 bataliâne, bataliâne de cadre de reservă 
96, eu totulă 784 bataliâne; afară de acestea cadre 
slabe pentru 164 bataliâne de întregire, și ună mică nu
mără de trupe locale.

AȚI are prin urmare în timpă de pace cu 256 ba
taliâne mai multă.

In timpulă răsboiului din 1877 a avută Rusia: 
528 bataliâne de câmpă, 132 bataliâne reservă, formate 
încetulă cu încetulă, nesuficientă compuse și de puțină 
folosă, 164 bataliâne întregitâre nou formate fără 
cadre.

AQI dispune Rusia în casă de răsboiu de: 688 ba
taliâne de câmpă, 384 bataliâne de câmpă reservă, cu 
totulă 1072 bataliâne ce se potă întrebuința în câmpă.

Are prin urmare acȚi cu 544 bataliâne mai multă. 
Afară de acestea: 96 bataliâne de garnisână re

servă de o calitate multă mai bună decâtă bataliânele 
de reservă din 1877. In fine 164 bataliâne de între
gire esistente. aprâpe complectă formate deși cu cadre 
slabe.

Prin urmare numărulă bataliâneloră de infanteriă 
rusescă ce se potă întrebuința în câmpă, față cu 1877, 
acjl tocmai s'a duplicată.

SOIRILE PILEI.
„Ellenzâk1, vorbindă într’ună articulă de fondă 

despre problema ce are s’o resolve „Kulturegylet“-ulă, 
vrâ să arate avantagiele ce ară resulta din colonisarea 
Săcuiloră în Câmpiă, dâcă acăstă societate ar cumpăra 
pe săma loră moșii, pe cari să le împartă apoi în păr
țile singuraticeloră familii săcuescl cu o amortisare în
delungată. Atunci, Qice numita fâiă, s’ar schimba înfăți
șarea culturală și economică a fntregei regiuni, multe ar 
învăța dela Săcui poporulă înapoiată ală acestei regiuni, 
și, când sărmanulă Valahă negligeală ar vede, că noulă 
poporă, pe care agitatorii mereu numai îlă desprețuescă, 
e și mai bogată, și mai cultă, și mai de vieță și și mai 
muncitoră decâtă elă, — fără voiă s’ar conlopi în po- 
porulă ungurescă, a căruia superioritate ar vedâ-o cu 
ochii așa de lămurită. — Fâia jidano-maghiară e în ră
tăcire, dâcă crede că Românii voră fi așa de neghiobi, 
ca să’și vendă moșiile la Unguri și să ajungă cerșetori; 
e în rătăcire dâcă crede, că poporulă ungurescă e supe- 
rioră celui românescă. Da, e poporulă ungurescă supe- 
rioră păturei jidano-maghiare, care prin atitudinea ei do- 
vedesce o lămurită inferioritate.

—x—
Se vestesce din Petersburg, că ostașiloră rusescl 

li-se asigură isbucnirea resboiului la primă-vâră contra 
Austro-Ungariei și permaniei. Țarina, care desaprobă 
acestă răsboiu, se va duce împreună cu moștenitorulă 
tronului, care este bolnavă, în Italia și în absența ei se 
va face declararea de răsboiuașa e informată o fâiă 
ungurâscă.

—x—
In urma sentinței esprimate de Curia r. în afa

cerea așa numiteloră căsetorii ardelene, ale unitariloră, 
consiliulă de miniștri s’a ocupată cu acestă afacere și 
se crede că în curendă se va presenta camerei deputa- 
țiloră ună proiectă de lege, care să reguleze definitivă 
acăstă cesliune.

—x—
Ministrulu ungurescă de comerciu va cumpăra și 

în anulă 1887 mai mulți tauri de rassa maghiară de 
Berna, de Kuhland, de Pinzgau și de Algau, spre a’i 
împărți comuneloră și singuraticiloră prăsitori. In scopulă 
acesta fură Invitați toți referenții economici, ca taurii ce 
se potă câștiga în cerculă loră să-i insinue ministeriului 
de comerciu pănă în 15 Ianuarie 1887, er lipsa de tauri 
de prăsită a o insinua pănă în 15 Februariu 1887. Ins
pectarea tauriloră se va face de cătră organele ministe

riale în luna Iui Februarie și prețulă pentru tauri buni 
se va plăti imediată; taurii cumpărați se voră lua de cătră 
regimă numai în 15 Aprilie. Taurii astfelă acvirațl se 
voră preda comuneloră singuraticiloră prăsitori pre lângă 
favoruri avantagiâse și cu plata în rate, âr comuneloră 
mai sărace se va lăsa o scădere și din preță.

— x—
„România" spune, că prin cercurile guvernamentale 

se vorbesce de o isbucnire apropiată în Europa a unoră 
evenimente de cea mai mare gravitate.

—x—
Din Sofia se anunță, că doi funcționari ai consu

latului austro-ungară de acolo, secretarulă de cancelariă 
br. Anton de Fraux, și cancelistulă Miron cav. de Costin, 
s’au duelată cu sabia. Celă din urmă a fostă ușoră ră
nită la capă și la mână.

»Wiener allg. Ztg.“ e informată din București, că 
Regina României va începe cu noulă ană 1887 să țină 
prelegeri asupra literaturei moderne în cea dinteiu șcâlă 
de fete a statului din capitală (se vede că la șcâla cen
trală de fete. — Red.) Intr’o conferință profesorală ’șl-a 
alesă ârele și a declarată, că la clasificare va procede 
strictă, dâr dreptă. Regîna cunâsce temeinică pe clasicii 
tuturoră țăriloră.

—x—
Cetimă în „Epoca*: „Delegația Româniloru din 

Cahul, ce a fostă la Petersburg, a presentată Țarului, 
ca de obiceiu, supunere. Țarulă i-a întrebată: „Sub cine 
ați fostă mai mulțumiți, sub administrația română sâu 
a mea?1 Românii i-au răspunsă: »Vă spunemă cn fran 
cheță Sire, că sub administrația română eramă mai 
mulțumiți, aveamă tâte libertățile." Țarulă întinȚendu-le 
mâna le-a disă: »Vă declară să scițl, că dâcă nu mai 
bine decâtă sub administrația română, veți fi de acum 
înainte ca și sub densa. < Acestă comunicare în Cahul 
a făcută multă impresiă bună*.

—x—
Se desminte sgomotulă, că în unele orașe din Bul

garia s’ar fi ivită colera.
—x —

>Românulă« scrie, că Vineri de dimineță s’a ce
lebrată în BucurescI ună „Te-Deum" la biserica din 
Dealulă-Spirei, pentru a noua aniversare a luărei Plevnei. 
Regele, însoțită de Casa Sa militară a asistată la acestă 
„Te-Deum“. După săvârșirea acestei ceremoniii, a ur
mată o alta pentru darea unui nou drapelă șcâlei mi
litare. Generalii aflați în BucurescI, precum și ună în
semnată numără de oficerl superiori și inferiori din gar
nisână, au asistată la aceste două ceremonii.

—x—
Cetimă în *Românulă“ : »Se scie că U biciui, care 

s’a ocupată multă de țâra nâstră, pregătise o istoriă a 
României în limba francesă. Mârlea-’lă opri să revadă 
și să publice lucrarea sa. Familia sa încredință însă 
acăstă sarcină d-lui G. Bengescu, care ne trimite adl 
volumulă întitulată „Les origines de l’histoire roumaine". 
Vomă da semă despre acestă scriere în „Curierulă nos
tru literară/

—x—.
Teatru. Directorului Dorn i-a succesă a mai câș

tiga pe distinsulă artistă dramatică d-lă Maurice Mo- 
risson încă pentru două representațiunl. Marți sera în 
2 (14) Decemvre se va juca „Der Bureaulcrat“ come- 
diă în 4 acte de Moser, er Joi în 4 (16) Decemvre tra
gedia de Gutzkov „ Uriel Alcosta. “ Acăstă din urmă re- 
presentațiă se va da în beneficiulă d-lui Morisson.

Munții apuseni.
Buciumi, Decemvre 1886.

Domnule Redactoră! Am petrecută cu o viuă a- 
tențiune decursulă alegeriloră municipale în tâtă Tran
silvania însă nicăirl domnii dela putere n’au comisă ile
galități, ba ași putea <Jice: abusurl de putere, ca chiară 
în comitatulă nostru, locuită in maioritate preponderantă 
de Români.

M’am convinsă din propria-mi intuițiune, că în co- 
mitatulă vecină ală Turdei, în specie în cerculă Câm- 
peniloră, locuia și terminulă alegeriloră s’a publicată 
așa (Țcândă mai numai în presăra alegeriloră și numai 
notariloră de cercă și escepțională și unoră primari; 
ără în fostulă comitată ală Zarandului, cercurile Bradă 
și Baia-de-Crișă, organele administrative primii-pretorl 
cutrierau comunele spre a pute esopera o alegere pe 
sprencâna celoră din centru; însă aceste iregularități, ca 
să nu (jică ilegalități, stau la o distanță bunicică de a- 
busurile comise în comitatulă nostru.

Vei sta să nu cre^I, Domnule Redactoră, și totuși 
este faptă, că alegetorii din cerculă Roșiei montane, din 
comunele Sohodulu, Musca și Buciumi, n’au fostă de 
locă înștiințați despre timpulă și loculu alegerei și așa 
nici că s’a putută presenta vre unuia la actulă de a- 
legere; de unde urmăză că în ună cercă electorală așa 
cjicândă curată românescă domnii dela putere și-au pu

tută juca halaripulă după placă, fără a se fi temută, că 
majoritatea alegătorilor^ — încâtva și disciplinați — li-ar 
face dungă peste socotelă.

In alegeriloră fiindă în Abrudă mi sa spusă, 
că în acea <ji s’ară îndeplin1' alegerile în întregă comi
tatulă.

Am interpelată pe mai marii noștri comunali, că 
cum se pâte așa ceva, nefiindă noi de locă avisațl des
pre locuia și timpulă alegeriloră. Mi s’a răspunsă, că 
denșîi asemenea n’au^rwmVw nimica, nici dela Comitată » 
nici dela pretură.

Acesta este constituționalismulă ungurescă bucinată 
urbi et orbi.

Dâcă deră în o țâră botezată constituțională, sub 
ochii unui ministru responsabilă, se potă comite astfelă 
de abusurl, atunci sub acestă sistemă de guvernare ce 
mai putemă aștepta noi contribuabilii, cari n’avemă fe
ricirea a fi descendenții lui Attila și Arpad?

_________ Metalurgu.

Sireagti, Noemvre 1886.
Adunare de învețători și sinodu preoțescu.

Stimate d-le Redactoră ! Și nouă celoră din ținu- 
tulă Betlânului ni se arată din când în când printre norii 
greutățiloră dilnice câte o festivă, care iute trecândă 
lasă in noi dorința de a o resaluta câtă mai desă în in- 
teresulă luminării minții și a întăririi, spre sânta luptă 
pentru străbunele tesaure: lege, șcâlă și biserică.

O astfelă de cți a foslă și cea din 11 a. c. n. când 
în comuna Șireagă s’a ținută con/ermto de tâmnă a 
învățătoriloră și sinodulu așteptată ală preoțiloră ramânl 
din tractulă BetUnului. Românulă, când începe ună lu
cru, imploră mai întâiu ajutOriulă ceriului; așa și cu asta 
ocasiune s’a celebrată dela orele 7—8 servițiulă divină, 
und j a poutificată zelosulă v.-protopă tractuală, Michailă 
Făgărășianu, asistată de preoții tractuali. După cetirea 
s. evangelii preoiulă din Minthiu. Bulbucă, a ținută o vor
bire forte frumosă ocasională cătră poporă. Săverșindu- 
se s. liturghia publiculă s’a adunată în scâla română gr. 
cath. locală, unde s’a ținută conferința învățătorâscă, pre- 
mergândă ârășl o vorbire măduosă rostită de amintitulă 
v.-protopopfl. Să alege de secretară ad hoc preotulă 
Ioane Boteană, er secretarulă reuniunei. d-lă învățătoră 
Simionă Moldovană, recomândă conferinței pe d-lă Ioană 
Mană învățătoră din tractulă Cristurului ca representantă 
la acăstă conferință. D-lă v.-prot. in calitatea sa de pre
ședinte ală reuniunii invită pe învățătorulă locală Chita 
să-și încâpă prelegerea sa cu copiii, anume: „tractarea 
obiecteloră din scâlă". Atâta publiculă aucțitoră, câtă și 
critica asupra acestei prelegeri făcută de d-lă învăț. Si
mionă Drăgană din Minthiu — după puține observări— 
s’au aflată îndestulite cu sporulă făcută de învățătorulă 
Chita cu pruncii sei. Finindu-se prelegerea, pruncii să 
trimită acasă, er presidiulă invită erășî pe învățătoriulă 
Trifană Dragomiră din Tăure, să-și cetâscă disertațiunea 
sa: .Relațiunea dintre biserică și scâlă și influințaace
leia asupra scâlei". Trebue să mărturisimă sinceră, că 
invățătorulă disertante șl-a dată tâtă silința a întreține 
publiculă cu desvoltarea unoră idei sublime și cu o lec
tură interesantă din tâte punctele de vedere. A și fostă 
aplaudată. S’au cetită apoi nisce scrisori trămise din 
partea presidiului reuniunei generale la adresa presidiului 
și a reuniunii filiale de aci și s’au recomândată din par
tea d-lui v.-prot. mai multe cărți învățătoriloră spre pro
curare.

Cestiunea bibliotecei necesară învățătoriloră și preo- 
țiloră rămâne ca obiectă pentru sinodă, și acum urmăză 
interesantulă raportă ală învățătoriului Sim. Moldovană 
— care ca secretară a însoțită pe d-nu!ă v.-protopopă 
cu ocasiunea exameneloră de vâră din tractă — asupra 
resultateloră obținute de școlari și învățători cu acea 
ocasiune. Trecendă peste unele escepțiunl, între cari și 
ună învățătoră din Rușii Betlânului, care instruâză pe 
copilașii săi să salute cu „jâ reggelt kivânom" — căci 
nici elă nu scie unguresce—în locă de „bună diminâța* 
și considerând greutățile cu cari are a să lupta ună bielă de 
dascălă română și dările ce apasă pe umerii poporului nos
tru suptă pănă la osă, — resultatulă a fostă în genere în- 
destulitoră, ba s’au aflată și de aceia, cari au întrecută 
tâte așteptările. Intre aceștia fără îndoelă celă dintâiu 
este învățătoriulă Șinterâgului Ioană Mureșană, care cu 
ocasiunea esamenului a storsă lacrăml de bucuriă din 
ochii celoră presenți in urma respunsuriloră precise șl-a 
frumâseloră declamărl esecutate de bunii săi ș.'olari; 
Mentă laudă și învățătorulă din Minthiu Simionă Dră
gană, celă din Teure: Trifană Dragomiră Motântană din 
Figa și alții ale căroră nume nu-mi vină în memoriă, 
der potă fi liniștiți în consciință, căci și-au împlinită 
datorința.

Se decide, ca și pe viitoră să se țină conferința 
învățătoriloră deodată cu sinodulă tractuală la Minthiu 
în Vinerea premergătâre Duminecei s. Thotna. Ca temă 
se alege »tractarea numărului 10 cu copiii" ce o va țină 
bunulă pedagogă Simionă Drăgană din Minthiu, âr ca
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disertațiăne: >Cum să pote escita atențiunea în copii» 
de desteriuld învățătoră Ioană Mureșanu din Șintereagă. 
Desbăfându-se și alte cestiuni de interesii particulară se 
încheiă conferința la 1 âră p. m. — învățătorii s’au în
trunită apoi la ună prânijă comună Ia măsa învățăto
rului locală Chita ăr preoții — cari ca și învățătorii cu' 
escepțiunea unuia toți au fostă presenți la conferință 
dinpreună cu representanți de ai poporului — la vete- 
ranulă parochă lodală Ioană Mureșianu și fiulă său Gri- 
goriu, adminis’.ratorulă Mogoșmortului. Masa fundă bo
gată, n’au lipsită nici toastele In sănătatea Ilustrității 
Sale Episcopului diecesană etc.

(Va urma.) .

La cestiunea conferinței ortL ppesci tractuale.
Șomcuta-mare, 8 Noemvre 1886.

Onorată Redacțiune 1 Cumcă aceste conferințe suntă 
de o importanță netăgăduită, nu trebue să o spună eu, 
căci au recunoscut’o chiar capii dieceseloră nâstre în 
frunte cu Escel. Sa P. S. nostru Metropolită și de aceea 
a orînduită ținerea loră în totă cuprinsulă metropoliei.

Durere însă, pănă acuma nutnai în puține tracte 
s’au pusă în praxă disposițiunile salutare cuprinse în lău- 
datulă stătută metropolitană și prin urmare cu câtă suntă 
mai rari cașurile cu ținerea conferinț.eloră, cu atâtă ace
lea merită o mai mare atențiune a publicului pentru a 
afla, că ore într'adevără potă acelea aduce ceva folosă, 
orl?că suntă numai perdere de timpă, după cum voră fi 
cre^endă aceia ce nu le țină, '

Unulă dintre cei cari au introdusă în tractulă d-loră 
ținerea conferințeloră e și d-lă Teodoră Indre, fostă prof. 
de teologiă în seminariulă gr.- cath. de Gtlerla, actual- 
minte protop. ală traci. Mireșului-mare (fostulă distr. ală 
Cetății de pâtră).

In a. c. adunarea de tâmnă s’a ținută la >26 Oc- 
tomvre chiar în comuna mea natală Posta, cu care oca- 
siune s’a celebrată și sfințirea unei prea frumose răstig
niri, rădicată din spesele proprie ale venerabilului parochă 
ală locului, Alesandru Nistoră. Ba numai unele împre
jurări neașteptate au contribuită, că nu s’a putută sânți 
și noulă edificiu de scâlă, nefiindă încă gata, rădicată 
asemenea la stăruința și alergările multe ale susă lăuda
tului păstoră, pre care nu am destule cuvinte de a-lă 
lăuda, căci se interesăză așa multă pentru biserică și 
scâlă, cu tâte că e în adânci bătrânețe.

Cine cunâsce acea săracă comună și împrejurările 
grele ale locuiloriloră ei, neavândă nici drumuri pentru 
comunicațiune ca alte sate, âră pămânlulă de agonisită 
fiindă celă mai slabă dâră în totă Chioarulă; (Jică, cine 
le cunâsce tâte acestea, numai va admira și va sălta de 
bucuriă, vădândă frumosulă edificiu de scâlă, tocmai lângă 
s. maică biserică, carea încă e în cea mai bună stare.

Acestea iote numai conducerei înțelepte și pline de 
activitate a bătrânului Nistoră suntă de a se mulțămi 
și atribui.'

La ceremonia din 26 Octomvre fiindă invitată—cu 
tâte că nu aparțină acelui traclă — am urmată învi- 
tațiunei, participândă și eu, atâtă la sânțirea crucei, câtă 
și la conferință. Și bucuria mea a fostă fârte mare vă
dândă coadunați la ună locă ună numără așa frumosă 
de preoți, toți din tracta afară de cela din Bo^inta. în
dată după serviciulă divină și sfințirea crucei, ama mersă 
cu toții în corpore la locuința propriă a parochului, unde 
s’a ținută conferința.

Aci am de observată — decă ’inl este ertată— ca 
pe viitoră șă se țină conferința în biserică, imediată după 
s. liturgiă. Motivele suntă ușoră de aflată, că pentru ce.

Mai e încă fârte de lăudată, că d. prot. Indre nu 
eschide dela participarea la conferințe nici pre docenți, 
cantori, feți și curatori, cu cari după celea ce se țină 
strînsă de conferința preoțescă, desbată și lucruri apar- 
ținătâre scâleloră confesionale. Aci erășî ar fi de dorită 
ca pe viitoră nu numai să fiâ concesă, deră se se în
datoreze fiă-care a participa la conferință, căci prin a- 
câsla se suplinescă încâtva adunările reuniunei învă|ăto- 
rescî, despre carea se pare că îi putemă cânta »în veci 
amintirea ei*. Voiu reveni de altă dată asupra acestei 
cestiuni.

Pre mine m’a îndestulită și mă interesăză fârte multă 
resultatulă acestora conferințe, căci — abstrăgândă dela 
obiectele importante, ce am observată că se desbată în 
ele prin d. d. preoți—trebue considerată și aceea, că e 
ună modă de convenire și o ocasiune pentru descope
rirea ideiloră și a esperințeloră câștigate de fiă-care pe 
terenulă chiămărei sale, studiândă bălele demoralisatâre 
ce începă a se încuiba în sînulă poporului nostru și cău- 
tândă după mijlâcele prin cari acelea le putemă împe- 
deca și delătura. Chiar spre acestă scopă suntă fârte la 
locă disertațiunele ce .se țină în conferințe prin d. d. 
preoți și acelea e de dorită să fiă câtă mai bine alese 
și practice.

La conferința din Posta încă s’au ținută două di- 
sertațiunl, una prin parochulă Nistoră, despre „Chiăma- 
rea preotului... “ și alta prin smerenia mea, pre carea

alăturând o aici vă rogă a-o publică *) în foia d-vâtră, a- 
flând-o acomodată.

După conferință, pe toți ne-a întrunită bătrânulă 
Nistoră la mesa ospitală a d-sale, unde s’au ținută mai 
multe (oaste pentru Escel. Sa Metropolitulă, Ilustr. Sa 
Episcopulă, m. on. protop., on. preoțime, venerabilulă bă- 
trână Nistoră ș. a.

Incheindă dorescă ca pe viitoră nici ună tractă să 
nu remână negligentă față cu acestea conferințe atâtă 
de folositore pentru căușele nâstre bisericesc! și școlare.

Așa se fiă!
Elia Popii, învățătoră,

- - r' 1 ! • 711 • - ''»■! I ' I
0 scurtă receusiune asupra scrierei »Ecouoinia 

câmpului și grădiuăritultt"
de George Moianu, învăț, la schia de fete în Brașovă.

Salută cu bucuriă aparițiunea acestei scrieri eco
nomice, cu atătă mai vertosă, căci este menită pentru 
școlele nostre poporale. Gratuleză autorului pentru os- 
lenela și mai deosebită pentru buna și precisa tractare 
a materiei într’ună opșoră mică, însă destulă de abun- 
dantă în ceea ce privesce materia despre care tracteză, 
cuprindândă tote ramurile economice într’ună întregă.

Ne fa ;e dealtcum multă bucuriă tuturoră Româ- 
niloră acelă vădită progresă, ce se desvoltă prin corpulă 
didactică în scrierile poporale și folositâre. Pre lângă 
tâte neajunsurile eu cari trebue să se lupte învățătorii 
noștri, totuși unii dintre dânșii rădicându-se preste a- 
câsta stare, pre lângă alte folose ce aducă, ca educătoriî 
fragedei nâstre junime, folosescă timpulă liberă și pen
tru înavuțirea literaturei. Acesta este ună fenomenă, 
care lasă a crede, că deși aeji trăimă în nisce timpuri 
pentru noi cu totulă vitrege, totuși acelă corpă în a că
rui conducere am concredută viâța nâstră națională, 
decă se află și vighiază la chemarea sa: avemă viitoră

Nu-ml este scopulă a aminti personalminte pre a- 
cei învățători poporali, cari cu atâta zelă și ăbnegațiune 
lucră pentru deșteptarea culturală a poporului, câtă și 
pentru perfecționarea propriă.

ț)ică însă atâta, că toți să nisuimă într’acolo ca 
să dămă sprijinulă nostru, atâtă morală, câtă și mate
rială, acelora dintre învățători, cari își sacrifică așa di- 
cândă întregă vieță, pentru de-a aduce totă mai mari 
folose națiunei nâstre, în ală cărei serviciu s’au an
gajată.

Inteligința și întregă poporulă română are o sântă 
datorință de a da Iotă sprijinulă acestoră dileri ai culturei, 
cari, durere, in multe locuri "abia potă ave pânea de 
tâte dilele, ba pe lângă acestă neajunsă suntă adeseori 
părăsiți și lăsați în brațele sorții. De altcum trebue să 
sosâscă și acelă fericită timpă, care se și apropiă, când 
corpulă învățătorescă, acestă basă culturală, va fi consi
derată după cum trebue, ca principalulă factoră ală 
deșteptărei nâstre culturale. Sosindă acestă timpă, va 
pricepe însuși poporulă, ce este pentru elă învățătorulă 
bună, pricepândă acâsta, de sine urmeză și îmbunătățirea 
salarieloră, adl în cele mai multe locuri atâtă de neeo- 
răspundătâre. Mai trebue să scie poporulă și aceea, că 
în (jilele nostre pentru servirea intereseloră lui proprie 
e chemată principalminte preotulă și învățătorulă. Tote 
jertfele ce le portă pentru aceștia, le dă pentru sine 
însuși, înțelegă pe acei preoți și învățători, a căroră de- 
visă este: deșteptarea, conducerea și apărarea po
porului.

După acestă esordiu, să trecă la tema despre care 
îmi propuseiu a vorbi:

Opșorulă economică e împărțită în două părți. 
Partea primă tracteză economia câmpului în trei sec
țiuni. Partea a doua tracteză despre grădinărită. în cinci 
secțiuni.

Materia e tractată cu deplină ușurătate și Ia înțe- 
lesă, în proposițiunî scurte, ca să se pâtă propune și 
în scălă eleviloră cu totă ușurătatea. Autorulă, precum 
se vede, a împărțită materia în două părți, ca așa aceea 
în decursă de doi ani să se potă percurge cu elevii din 
despărțământul ală doilea și ală treilea ală scâlei po
porale. Opșorulă are împărțire bună și cu privire la 
singuraticii paragraf!, încâîă cei mai mulțî se potă da 
pentru studiare pentru o singură lecțiune, și numai forte 
puțini voră trebui împărțiți pentru două seu trei lecțiuni.

Cartea e scrisă într’o limbă curată, scutită atâtă 
de espresiunî mai neînțelese, câtă și de unele cuvinte 
folosite răudepoporă, caridetragă multă din frumsețea seri- 
erei. E tipărită pre hârtiă fină în octavă, aprâpe trei 
câle, litere bune și ce e mai esențială, cu ortografia 
„Academiei române*. Ună esemplară costă 25 cr.. Aici 
obsorvă că pufea fi dâră prețulă și 20 cr. Sciu de alt
cum, că neavândă scrierile nostre destulă de bună con- 
curință, autorii, câtă și editorii, nu potă reduce prețulă 
așa tare, căci adeseori suntă espușî la perderî, apoi a 
lucra și a perde e o sarcină prea grea.

In fine din parte-mi cu totă căldura potă reco- 
mânda scrierea de sub întrebare învățătoriloră noștri po
porali și allori factori ai educațiunei. Așa credă, pro- 
punendă acestă opșoră în scâlă, voră face bune serviții 
pe terenulă economică.

Cine a petrecută cu deplină atențiune viâța popo
rală a putută vedea: că școlarii, îndată după părăsirea 
scâlei poporale, pună la o parte tâte cărțile folosite, 
și de nu se ține regulată cursulă repetițională, dintre 
lucrurile învățate multe se dauluitărei. Venindă însă 
junimea la destulă pricepere, de nou își caută studiile 
folositâre în scâlă, și dâcă între acele se află unele, cari 
conțină învățături folositore pentru viâță, începă a stu
dia și ceti și cele cetite le folosescă și în praesă. Toc
mai pentru aceea e consultă a provedea elevii școlari 
cu atari cărți, din cari potă învăța așa lucruri, ce le a- 
ducă folosă în- viăță; aceste suntă mai alesă scrierile 
economice.

*). Se va face. — Red.

Mai amintescă și aceea, că acela face atjll celă 
mai bună servițiu poporului, care îi dă acele cunoscințe, 
prin cari pâte să’șî câștige mai multă venită.

In timpurile nâstre, când tâte suntă în calea în- 
naintărei, încă și deficitele, nici economia nu pâte sta 
pe basa cea veche, ci trebue să progreseze, că de nu 
va fi așa, poporală nostru agricultoră, rămânândă numai 
cu cunoscința moșiloră-strămoșiloră, va ajunge la sapă 
de lemnă. In modă proporționată trebue să se rădice 
și venitele cu multele sarcini și contribuirl, ce cadă pre 
umerii poporului; decă acestă echilibru se va strica, după-, 
cum se vede a fi aprâpe stricată, poporulă nostru preste 
puțină va ajunge în brațele sărăciei. Prin urmare cu 
toții să deșleptămă și îrivățămă poporulă pe terenulă eco
nomică, de pre care își câștigă cele trebuinciâse, ca din- 
tr’ună singură isvoră.

Teuții de susă, 1886.
Ioanu Costinu, 

_________ preotă.

Ultime sciri.
Roma, 11 Decemvre. — Mârtea celebrului 

omu de stată alti Italiei, a fostului ministru, 
Marco Minghetti, care era fdrte populară în 
Roma, a produsă aici o adâncă impresiune. în
mormântarea se va face Luni, apoi cadavrulă va 
fi transportată la Bologna.

Camera italiană a ținută ac|I ședință. în on6- 
rea memoriei lui Minghetti. Guvernulu a anun
țată, că vă presenta ună proiectă de lege pen
tru ridicarea unei statue a lui Minghetti.

Berlină'; 11 Decemvre. — „Nordd. allg. 
Ztg.l<i dice cu privire la crisa ministerială în 
Francia, că greutatea1 de a afla ună ministru de 
esterne nu e de natură a înălța creditulă mo
rală ală cabinetului Goblet.

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

CLUȘIU*) 12 Decemvre. — In ședința de 
atji a comitetului reuniunei unguresc! de cultură 
(?) s’a comunicată, că districtulă reformată ar
deleană va pune deja la disposițiune ună îm
prumută de 150,000 fi. pentru Scopuri cultu
rale (?).

BERLINtJ, 12 Decemvre. — S’au arestată 
adl la 3 6re după amâ(j.i înaintea palatului im
perială ună individă, care a aruncată cu petri 
in ferâstra dela colță a palatului.

SOFIA, 12 Decemvre.—Guvernulă rusescă 
a dată ordină lui Somof, secretarulă agenției ruse 
rămasă în Sofia, să plece imediată și să ridice 
cele 700,000 franci depuse la banca bulgară.

DIVERSE.
Nebuniă femeiască. — Câteva dame din Parisă, 

care se vede că ținta esistenței loră e numai ca să a- 
tragă continuu atențiunea asupra loră, au născocită o 
nouă coafură, căreia nu i se pote, nega âre care origi
nalitate. Acâsta constă din miel colivii (chișițe) din 
sîrmă de aură, din paie împletite seu din ghirlande de 
flori în forma pălăriiloră rotunde bărbătesc!, în care se 
aședă câte o pasere viă. Aslfelă s’au văzută în unele 
teatre dame cu canari, cu scatii (țîscănl)., cu botgroșl, 
cu gâtroși; cf damă, care era în semidoliu, purta într’o 
coliviă de sîrmă negră o priveghitâre. Uneori vedl în
tr’o coliviă de rose porumbei albi. Câtă, timpă actorii 
vorbescă pe scene, e de suferită lucrulă; păsăreloră li 
se urăscă și moțăescă; der când cântă musica și se 
cântă cântece, adeseori în coafura dameloră mic.i cân
tăreți începă a arăta colegiloră loră de pe scenă cum 
trebue să esecute trilurile. Mai mulțl directori de tea
tru au și declarată răsboiu acestui caprițiu femeescă, ho- 
tărîndă a nu mai primi'în teatru dame cu coafura viă.

Neurologii. — Rebega Deacu născută Eli, în nu
mele său, ală fiiceloră sale Emilia văd. Mureșianu, Ana, 
și Cornelia văd. Surda, precumă și în numele a 5 ne
poți, cu inima frântă de durere aduce la cunoscință tu- 
turoră consângeniloră și cunoscuțiloră că prea iubitulă 
loră soță, tată și moșă : Ioanu Deacu, Protopopă gr. 
câth. ală S.-Sebeșului, după ună morbă greu și înde
lungată ’și-a dată nobilulă său sufletă în mânile crea
torului la 3 Decemvre st. n. în etate de 76 ani. Osă- 
mintele defunctului s’au așezată spre eternă odihnă în 
cimiteriulă gr. cath din S.-Sebeșă la 5 Decemvre n.

Fiă’i țărîna ușoră și memoria eternă.

*) Biuroulă de corespondență ne-ar putea scuti pe 
viitoră de aslfelă de telegrame. — Red.
MSE" Numere singuratice din „ Gazeta Transilva

niei'1 ă 5 cr. se potă cumpera în totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Giurcu.

Editoră : lacobă Mureșianu. 
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu
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Oursulu la bursa de Viena
din 10 Decernvre st. n. 1886. Care nu se ’ncrede în reclame- 3—3Rentă de aurd 4:°IQ . . . 104.30 

Rentă de hârtii 5°/0 . . 94 60 
ImprumutulCi căilord ferate

ungare........................ 152 20
Amortisarea datoriei căi- 

lorfl ferate de ostd ung.
(1-ma emisiune) . . . 100.75

Amortisarea datoriei căi- 
lorQ ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de oști ung.

! (3-a emisiune) .... 119 — 
Bonuri rurale ungare . . 104.75 
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4.70 
Bonuri rurale Banat-Ti-

znișâ..............................104.80
Bonuri. cu. cl. de sortare 104.80 
Bonuri rurale transilvane 104 60

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

vinii ung. ......................... 99.50
Imprumutulti cu premiu

ung.................................. 123 75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 126.60 
Renta de hărtiă austriacă 83.65 
Renta de arg. austr. . . 84 45
Renta de aurii austr. . . 11435 
Losurile din 1860 . . . 139.—
Acțiunile băncel austro-

ungare................ . . 885 —
Act. băncel de credita ung. 307.60 
Act. băncel de credită austr.300.80 
Argintuld —. — GalbinI

împărătesei ..................5.97:
Napoleon-d’orI .... 9.97
Mărci 100 împ. germ. . . 61.90 
Londra 10 Livres sterlinge 126.30

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

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.43 Vând. 8.45

Argint românesc . . . . . . » 8.40 » 8.42
Napoleon-d’orI................. . . » 9.94 » 9.97

Lire turcescl ...... . . » 11.27 » 11.30
Imperiali......................... . . » 10.27 » 10.30
Galbeni.............................

Scrisurile fonc. »Albina» . . » 100.50 » 101.50
Ruble RusescI................. . . > 117.— » 118.
DiscontulO . . . » 7—10°/9 pe ana.

Inselătore
9

ci voesce ca pentru banii săi să fiă servita în modă so
lida, să comande catalogulă-generala, anula alâ XX. con- 
ținănda articole de galanteria, marehităniâ și de modă, 
jucării, precum și I6te noutățile din Paris, Londra și 
Viena cu prețurile cele mai eftine. Acesta cataloga, care 
a apăruta în 10 Noemvre, conține ilustrațiunile artico- 
lelora susa menționate și să p6te procura franco și gra
tis dela

Etablissement Rix, Wien, II,

Concursă.
Pentru ocuparea postului de învățătorii la scdla confesională gr. 

cat. română din Nepos, vicariatul!! Rodnei, prin acăsta se escrie din 
nou concursă sub următdrele condițiuni:

1. Salaru anualii de 300 fi. v. a.
2. Grădina scdlei.
3. 6°Q de lemne pentru învățătorii.
Salarulă se solvesce în rate lunari anticipative din fondulă sco

lasticii confesionale.
Doritorii de a ocupa acestii postii. voru avea a dovedi absolvarea 

alorii 4 clase gimnasiale, absolutoriele preparandia 11, testimoniu de cua- 
lificațiune, moralitate și serviciu.

Suplicele provăfjute cu susnumitele documente au să între la se
natul ă scolastică confesională locală pănă în; 31 Decemvre 1886 săra. 
Cele întârziate nu se voră considera.

Postulă de învățătoră se va ocupa numai provisoiiu pre anulă 
scolastică 1886/7.

Din ședința senatului scolastică confes. gr. cat
Neposă, în 7 Decemvre 1886.

Președintele ■ Notară ad hoc:
Macedonti Majoriantt, Dionisiu Loginti,

parochă gr. cat. 1—3

Adresele ne rugămă a ni se trimite esactă arătându - se 
și posta ultimă.

PREȚULtT ABONAMENTULUI ESTE:

Pentru Austro- Ungaria:

pe trei luni................................ . 3 fi. —
șăse luni..........................  . . 6 fi. —
ună ană..................................... 12 fi. —

Pentru România și străinătate.

pe trei luni . ... 10 franci
„ șăse luni .... . ... 20 h

,, ună ană .... . ... 40 îî

Administratiunea „Gazetei Transilvaniei."

Mersulu trenurilorti
Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia I*redealii-Budapesta și pe linia Teiușă-Aradil-Badapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealii-Budapesta ' Budapesta—Predealul

BucurescI

Predealu (
(

TimișO
ti

Brașovfl

Feldiâra 
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodtt
Hașfaleu

( 
(

(
(Sighișdra

JElisabetopole 
Mediaștt 
Copsa mică 
Micăsasa
Blaștu 
Crăciunelti
Teluștt
Aitidtt
Vințultt de
Ui6ra
Cncerdea 
Rhiristt 
Apahida

Clușiu

Nedeșdu
Ghirbău

. Aghirișd
Stana
JHiliedinfl
Ciucia
Bucia
Brâtca1
R4v
Mezfi-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

Oradia-mare

susC

(. 
f

<

P. Ladâny 
Szolnok
Buda-pesta

Viena
(

>

Trenă 
de 

peraăne

Tren 1 
accelerat

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

■ Jjl

6 03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

9.13
9.18

10.38
12.20
2.15

| 8.00

1 Trenă 
omnlbua

Trenă 
omnibufi

4.16
5.02
5 4‘d

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

10.55
1 23
3.24
10.05
2.15
6.05

Nota: Orele de nâpte suntfi

I
Trenă , 

de pera.;
Tren 

accelerat
Trenă 

omnlbua
Trenă 

de 
persdne

Trenă 
omnlbua

7.30
1.14

1.45

2.321

8.00
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12 16
12.50'

1.21
2.02
3.06
3.38
3.54
4.0b|
4.50,
7.28

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-Vâsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratea 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău 
Nedeșdu

7.-1O
11.05

2 02
4.12

2.—
3.58
5.28
6.58

7.33
8.04

8.58
9.28

Clușiu

Apahida
Ghiriș

Cucerdea

Uiora 
Vințuld de 
Aiudtt 
Teiuști 
Grăciunelâ 
Blaștt 
Micăsasa 
Copșa mic 
Mediașă 
Eiisabetopole 
Sigișăra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

Brașovii

Timișd

(
t

(

susb

(
(

11.00
11 19
12 30

1.01
106
1,13
1.20
1.41
2.C0
2.35
2.48
3.20
3 36
4.00
4.35
5.12

T37
7.02
7.43
8.11
8.41
9.21

10.28

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
5.31
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

Predealu
BucurescI

(
(

cele dintre liniile grdse.

1.55
2.53

3.28
9.35

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

Budapesta* Aradft-Teiușft.Teiușii- â.radfi-lSii<laji esia

Trenă 
omnlbua

Trenă 
omDîbua

Trenă de 
peraâne
—

■ 1 ■

-

Trenă de 
persone

Trenă 
do persdne

Trenă 
omnlbm

Teiiișfi 11.24 — 2.40 Viena 11.10 12.10 —
Alba-Iulia 11.39 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de josă 12.30 — 4.2 J ... ( 11.20 12.41 —••
Șibotă 12.52 — 4.50 szoiuok ( 4 10 5.45 — ■
Orăștia 1.01 — 5.18 Aradft 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 6 09 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 9/8 —
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 — — 1 8.20 Alba-Iulia 12.36 12.46 — ,
Viena — — 6.05 Teinșft , 1.29 1.41 —

Aradii-TTImișâra Sisaneria (Piski) Peiroșeaifi

Trenă Trenă de Trenă Trenă de Trsei Trenă
omnibufl peradne mixt peraăne omnlbua mixt

Aradft 5.48 6.05 SfissaerEa 11.25 2.42
Araduiă nou 0.19 — 6.33 Streiu 11.58 *-- 3.25
Nâmeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 4 16
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 I • --- 9.08 Petroșeiri.. 3.37 ■ — 7.12

Timișâra-Aradii Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
per a (5 ne persăne omnibuD de pera. omnlbua mixt

Timiș6ra 6.25 ___ 5.00 Petr ©șeiii 10 07 _ 6.10
Merczifalva — — T” Banița j, 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
Araduiă nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
Aradtt 9.27 — 8.17 | Simeria 1 53 10.31


