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Brașovu, 10 Iulie 1887.
Era unu timpii, când se mai autjiau vești 

îmbucurătore din mijloculu poporului românit din 
cornitatulîi Bihorului.

P’atunci Biliorenii aveau câțiva conducă
tori harnici, cari se interesau de sdrtea popo
rului.

Ac|i mi mai andinul mai nimicu despre Bi
horu și Biliorenl, și dâcă nu se întâmpla casultt 
cu cei doi țărani din Lacuhi negru, cari s’au 
dusă pe joșii Ia Viena să-și caute dreptate, ar 
fi rămasă celu mai importantă evenimente din 
acestu județu alegerea lui Silviu Rezei în Ceica 
ca deputată tiszaistu.

Poporulă română bihoreana sufere însă de 
rele și de aceeași pacoste, de care sufe- 
toții și dăcă. cu fote acestea nu se vor- 

; elu, causa nu p6te fi alta decâtă că nu 
conducători zeloși și bravi ca odinidră. 
cum se esprimă unu fruntașii bihoreanil 

într’o scrisdre, ce ni-o adresâză nouă, asupra stă- 
rei Româniloru din Bihoru :

„Pănă acum — ne scrie Bdioreanulu—fdrte 
puținii am aflată scrisă prin (barele ndstre despre 
Românii cari în mare parte împopulăză acestu 
comitate. Omenii noștri de specialitate, potu dice, 
nu se ocupă mai de locu cu studiarea vieței 
și relațiuniloru din acestu comitata din punctă 
de vedere românescu, făcându-le cunoscute și în
tre Românii din celelalte părți.11

„Pe când Maghiarii din acestu comitatu în- 
ființeză unii Kultiiregylet în miniatură sub nu
mele „Nepnevelesi-egylet11 (reuniune pentru edu- 
cațiunea poporului), înființezi! unii „Tanszer- 
muzeuni11 (museu de rechisit.e de învățământil) 
pentru înzestrarea gratuită a șcdleloru sărace, ori 
pe lângă preță scfttjntu cu cărți, table ș. a., fi- 
resce tot.il unguresc!; pe când „măria sa“ Sipos 
Orban în calitate de inspectorii reg. ung. de 
șcdle cutrieră dela unii colții până la celalaltă co- 
mitatulu Bihorului, terorisându pe bieții învăță
torii români eonscii de chemarea Ioni, 4r pe 
alții de nimica încuragiându-i a sprijini opera 
maghiarisărei, de care bălă sufere aci și celu 
din urmă scriitorii notarială; pe când K. Nagy 
Sandor, celu lăudat de „marele patriot11 maghiară 
Hundsdorfer, publică cu ajutorulu „Nepnevelesi- 
egyletulni o geografia ungurâscă a Bihorului, în 
care potențezi număiiilă Unguriloiă locuitori în 
comitatu și se încercă a arăta superioritatea mo
rală și materială a acestora asupra locuitori lom 
de altă limbă; pe când toți din ceata lui 
Arpadil cu mică cu mare își concentrează 
puterile în scopulă de a. ne despoia de gra- 
iulli românescu ce ni l’a dată Dumnezeu — 
căci după K. Nagy Sandor la venirea Ungu- 
riloru aci locuiau KazarI, 6r după „marele isto- 
rieu“ ungura Horveth pe noi ne-a învățată limba 
românăscă una dascălii din Bănatu la începutulu 
secolului presentil, piuă când amil fostă cu toții 
Slavi, prin urmare după dânșii n’amu perde ni
mica desbrăeându-ne de individualitatea româ- 
ndscă, ci din contră amu câștiga întrândă în câta 
loru ; pa când toți din tdte părțile ne atacă ame- 
nințându-ne limba și naționalitatea: noi Biliorenii 
dormimfi unii somnii greu ori privimă la tote cu 
o nepăsare fără sdmănil și păcătdsă, și în locil 
să nisuimil a ne înființa societăți literare, reuni
uni sociale, biblioteci poporale române de care 
n’avenm, alergăm!! încă a ne înscrie cu obolulu 
nostru ca membri la
sub 
cele

ca deputată tiszaistu.

aceleași 
rinul cu 
besce de 
mai are

Etă

„Nepnevelesi-egylet11, care 
masca educați unei urmăresce scopuri ci., 
mai neiertate, scopuri de niaghiarisare. 11

din

8

In puține cuvinte ne desfășură aci frunta- 
” ' în care1 I

’ dioreanu tristulă tablou alu stărei,
•1 aijl Românii din Bilioră. 

corespondentul^ din vorbă și amă- 
purtarea multor!* preoți și învăță- 
\ cari se țină, ce e dreptu, încă

de Români, der cari de inult.il și-au uitată de 
datoria loru românescă. Nefericiții aceștia gă- 
sescil o plăcere în a fi slugile unui Sipos și 
remnescil la laudele acestui inspectorii de scdle, 
care nici nu mai ascunde că este unu agentă 
alu maghiarisărei comitatuli i Bihoru.

Preoții români din acelu comitatu nu se a- 
bondză la foile române, ci citescu mai bine foi 
jidano-maghiare. Decă vorO merge așa înainte, 
ca mâne îi vomă vede trecendu la legea mosaică 
ori reformată.

Vomă publica memoratele amărunte, ca să 
se vdijă cum este condusă poporulă română din 
Bihoru și ce controla eserciteză autoritățile nds- 
tre confesionale asupra scdlei și bisericei române 
bihorene.

Bihorulii este unu punctă înaintată alu ro
mânismului și este espusă mai mult.u a fi isbit.il 
de valurile elementului maghiarii. Aici ar trebui 
ordonariatele r.dstre să grijâscă, ca să fiă institu- 
ițî totă numai preoți eonscii de misiunea loru 
apostolică romândscă, dr nu de cei ce se ’nchină 
la idoli streini. Toții așa ar trebui să se în
tâmple și cu învățătorii.

Nenorocirea cea mai mare a poporului nos 
tru a fostă în tdte timpurile, că n’a avută con 
ducători destulă de harnici. Lipsa acestora se 
resimte însă adi mai tare ca ori și când.

Datoria cea mai de frunte a ndstră. celonl 
chemați a ocroti poporulă, este și rămâne a forma 
din sînnlil nostru cadrele menite a-lă conduce cu 
tăria și cu înțelepciune în lupta sa de desvoltare 
națională, îneependu cil punctele cele mai espuse.

Din afară.
Călătoria ministrului românii de esterne Fe- 

richide la Constantinopolâ nu stă nicidecumă în 
legătură cu cestiunea bulgară, precum comuni
caseră unele diare, ci cu tractatulă de couierțu 
româno-turcescă, a căruia înehelare — precum 
se anunță din Bucurase! — întâmpină greutăți 
dedrece trădările de până acum au arătată, că 
de amândouă părțile domină o puternică ten
dință de prohibițiune în ‘privința taxeloni va
male.

Alsacian ii, cari facă parte din grupulă 
protestat.oriloru, nuntii amenințați de ex- 
pulsare de giivernulli AIsaciei-Lorene. Comi- 
tetuh’i electorală, îu vederea acestoru măsuri a 
renunțată de a piesinta unii candidată care era 
sigurii de a fi alesă și a renunțate de asemenea 
de a înt-.a în luptă. Se prevede chiar de acum 
e.șeculă candidatului guvern 'mentală.

Nouă de m o ns t rați u ni în contra cân- 
tărețiloru și orchestrei streine (austriace) s’au fă
cută în Bel grad ii la hotelulă „împăratului 
Rusiei11 și la restaurantulă „Holarar11 în grădina 
căruia dau ferestrile ambasadei austro - ungare. 
Gendarmeria a reprimată aceste manifestațiunl, 
cu care ocasiune s’au întâmplată și răniri. In 
urma acestoru neorândueli, ministrnlii de interne 
a interdisil pănă Ia o nouă disposițiune ascul
tarea cântăreților!! și orchestrei streine. De ase
menea la 14 Iulie n. au fostă mani testați uni 
pentru Franța și Rusia, a vândă caractere anti- 
austro-ungaru și anti-germană.

Individulu, care a pușcatu asupra comisa- 
riului francesă Ritter în Pagny-sur-Moselle se 
numesce Zangerle și este unii fostă brutarii 
germană din Barisă, care fii espulsată în urma 
unei sentințe judeo.ăt.orescl în anulă 1880. Zan
gerle mărturisesce, că. a venită în Francia cu 
scopil de a omorî pe vr’nntl funcționarii alu gu
vernului francesil. Lunia trecută s’a presentată 
în ministerialii de interne cu intențiunea de a 
omorî pe ministru, dâr în urma limbagiului său 
vehementă a fostă dată afară din ministeriu. 
Sosindă în Pagny, a cerută să i se arate comi- 
sariulu și cil cuvintele „D-ta vei fi victima11

s’a apropiată de elu și a trasă trei focuri. Ra- 
nele comisarului nu suntă grele.

țliarele din Parisil declară încercarea de o- 
moru comisă asupra comisarului de polițiă fran
cesă din Pagtiy, ca unu incidență, care privesce 
justiția, âr nu diplomația. Cu t.dte aceste 
unele diare radicale din Pariau au esploatatu și 
acestă casu spre a îndrepta nouă atacuri în con
tra Germaniei.

piarulu „France11 este informată din partea 
generalului Boulanger, că tdte cele petrecute 
la gara din Parisă, când cu plecarea lui, au 
fostă înscenate de dușmanii lui cu scopă de a-lă 
compromite. Faima, că Boulanger ară avă pla
nuri de a face o lovitură de stată este o cleve
tire nerușinată. Adeveru este numai, cjice „France11, 
că unii deputațl monarcliiștl au făcută lui Bou
langer propuneri, pe cari acesta le-a respinsă 
cu indignare.

In casarma din Mainz au fostă arestați mai 
mulți scriitori fiindu suspiționațl că facă parte 
din liga patriotică.

După cum spune o depeșă dela Berlină 
cătră „Temps11 din Parisil, principele Bismark 
vorbindu de alegerea prințului de Coburg ar 
fi disil: Acâsta este o candidatură născută mdrtă.

Administrații ungurescă.
„Neues Pester Journal11 scrie :
Industriașii din Macău, cari formeză o corporațiune 

de peste 703 membri, se află în mare iritațiune din 
causa maltratărilor^ ce a trebuită să le sufere unulil 
dintre denșii. F indeă afacerea nu s’a puiuții resolva în 
modă satisfăcătorii in representanța comunală, corpora- 
țiunea industriașilor!! cere printr’o petițiune adresată mi
nisterului de interne suspendarea căpitanului orășenesefl 
din Macău. In acestă petițiune casulă este descrisă pre
cum urmeză: Valentină Erdei, umilă din cei mai res
pectați și mai avuți industriași din Macău, a luată în re
parat ură o trăsură a birjarului Bernhard Abeles. Fiindă 
că Abeles nu are credită, după terminarea reparaturii 
Erdei nu voi să-i dea trăsura, pănă nu va plăti Abeles 
suma de 39 fl stabilită pentru reparalură.

Abeles se adresă cătră căpitanulă orașului, care 
chemă pe Erdei la sine și-lă sfătui să restitue lui Abeles 
(răsura. Erdei sciindă, că alacerea nu cade în compe
tența poliției, declară, că va da trăsura, decă va primi 
cei 39 11. Totă în cfina aceia cătră sără se presentară 
la Erdei cinci polițiști cu baionete ’n pusei și cerură 
să predea trăsura. Erdei declară și acum, că numai 
după ce va primi cei 39 fl. va da trăsura. Apoi alergă 
la până ca să o închidă înaintea poporului, ce se adu
nase în numără mare înaintea ei.

Alunei polițiștii se aruncară asupra lui, îi legară 
manile și picidrele, îlă insultară în modulă celă mai 
dură și maltratândii-lă brutală ilă transportară la casa 
orașului. înaintea lumii adunate bietulă omă, care își 
mai pierdu conscința de sine, fii ttrită pe pămăntă și, 
în stare înspăimănlătbre, cu hainele sdrențuite, ajunse 
la casa orașului, unde numai decâtă fu pusă ăr în li
bertate. In urma maltratăriloră suferite Erdei acum 
4ace bo navă. Gorporațiunea industriașiloră, revoltată 
de acestă procedură, cere dela ministeră suspendarea 
căpitanului Gseresnyes și pornirea unei severe cercetări. 
Petițiunea este subscrisă de toți 700 membri ai corpo- 
rațiunii și afară de aceea de mai bine de 100 de cetă
țeni onorabili din Macău.

SOIRILE PILEI.
In Deva va locui Maiestatea Sa Monarcliulii, în tim- 

puhl manevrelortl, în magna curia, împreună cu prințulă 
de coriînă Kudolf, er în parva curia va locui arhiducele 
Albrect. Locuitorii de acum ai coloră două curii au și 
fostă avisați ca pănă la 1 Augustă să golăscă localitățile.

—x —

Ministrulă ungurescă de interne face printr’o ordi- 
națiune cunoscută, că raportulii pirotegiațiloru austro-

inult.il
isbit.il
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ungari în România, a așa numițiloră supuși de facto, 
incetâza definitivii la 1 Ianuarie 1888 și că prin urmare 
toți acei prolegiațl, cari pănă la lerminulă indicată nu 
voră fi dobândită cetățenia austriacă ori ungară, voră fi 
supuși în tote privințele legiloră române. Informațiuni 
asupra condițiuniloră pentru dobândirea cetățeniei ungare 
se dau la consulatele c r. din România.

—x—
Din Șieitină ni se scrie cu data 14 Iulie n : Tine

rimea română studiâsă din Șieitină (corn. Cianadă' a 
arangiată o petrecere de vâră in 11 Iulie s. n. ală cărei 
venită curată a fostă menită în favârea cjidindei s. bi
serici gr.-cath. din Șieitină. Petrecerea a reușită cu suc- 
cesă strălucită fiindă cercetată de âspețî mai alesă pen
tru jocurile «Călușerulă și Bătuta», cari s’au jucată de 
cătră tinerii studioși sub. conducerea lui Arcadie Crâsuică, 
studentă absolută, și s’a finită intre aplause numerose; 
totă asemenea plăcere a causată ospețiloră și ună jocă 
bănățănesc, danțal solo dejd lă lonă Mi-șa noi. în Igri.șă 
(Banatu) care asemenea a fostă aplaudată. Rolulă prin
cipală in aceslă petrecere l’a dusă m. on. d-nă Paulă 
Maioră parochă gr. cat. în Șieitină. ,'leorece suprasol- 
virile acum sosescă din cerculă laterală, se voră chita 
mai lârtjtu și se voră publica.

—x —
Duminecă în 12 Iulie v. d-lă sublocolenentă Victorii 

Verzea, fiulă d-lui A. Verzea, preotă in Sâcele, iși va 
serba cununia sa cu d-șâra Zoe Tamara, fiica d lui ge
nerală Tamara, in biserica Crețulescu din Bucurescl. —■ 
Adresămă urări de fericire tinerei părechi.

—x—
Doclorulă Assakij plecă peste câteva cjile la Parisă 

și d’acolo la New-Yorck pentru a asista la ună congresă 
medicală. D-sa se va reîntârce în Septemvre.

—x—
In Sighișâra, unde bântue poj nală de mai bine de 

două luni, nu s’au ținută esamene la finele anului, de- 
câtă la gimnasiulă și seminarulă săsescă, unde instruc
țiunea n’a fostă în'reruptă. Au fostă pănă anim vr’o 
1500 bolnavi de pojară și au murită dintre ei peste 70.

—x—
In Bicsadă ună incendiu a prefăcută in cenușe cinci 

șuri pline cu cereale.
—x—

In gara Cucerdea fu prinsă și arestată la 18 Iulie 
n. ună tânără, care scosese din busunarulă unui domnă 
mai bătrână, ce ședea lângă elă în cupeulă vagonului, 
portofoliulă cu 300 11.

—x—
Dintre bandiții urmăriți în plaiulă Loi.ștei, județulă 

Argeșă, au fostă prinși trei, âr ceilalți 8—9, fiindă în
colțiți de t<5te părțile, au trecută frontiera în Iransil- 
vania de unde și veniseră, scrie „Românulă*.

—x—
Este numită capelană militară el. II in reservă d-lă 

lână Dologa, preotă ală dieeesei gr. cat. a Gherlei.

Dela Podereulu Zagarului, 1 Iulie 1887.

Domnule Redactoră! Ca ada isă și „pololecă* la 
celea scrise și descrise de Domnulă Speclafore in Nr. 
129 ală „Gazetei Transilvaniei* despre deeursulă ale- 
gerei deputatului dietală pe periodulă de cinci ani în 
cerculă de susă ală Comitatului Târnava mică, in co
muna Bălășeră, voiescă a adauge și raporta încă ceva 
demnă de înregistrată:

Ca contra-candidată oposițională moderată a pă
șită grofulă Redai din Sândumilru (Sz. Demeter) față cu 

guvernatnenlalulă luliu Horvath — ș> numai cu vr’o 
cinci cjile mai nainte de terminulă fixat i de 17 lun:e 
și-a desfășurată programulă său in comuna Coroiu-Sân 
mărtină. — Acum să fi văzută zâlă și trudă pe toți cei 
dela *hivata)“ (oficiu) cum alergau cu limbile scăse In 
ruplulă capului in susă și in josă, nu aveau nefericiții 
răpausă și odihnă nici nâptea, tote căruțele și „hirble- 
dele“ erau puse la disposițiune. spre a eorteși — cu
getai că acum e județulă generală dela sferșilulă himei. 
Fii lui Antichrisl umblau de abia mai pntenou resufla 
dela ună suflelă la al ulă spre a-lă ademeni in <etă și 
tagma loiă.

Și cu o di mai nainte de alegere grofulă Redai 
spre norocirea liberaliloră guvernamentali a abijisă, fi- 
resce fiindă forte bine remunerată — altcum era pe aci 
să reiesă elă. Și acum copilulă adoptivă și sufletulă 
lui Tisza, marele liberală guvernamentală luliu Horvath 
a fostă aclamată de deputată dietală încă pănă ce nu 
sosiseră cei mai îndepărtați. Brin urmare e realesă a 
patra 6ră ; acum potă fi „mândrii’ Românii, cari au a- 
lergată a-i da volulă lui Horvath, acela, care în mai 
multe rânduri ni a ijisă să mergemă in România la Bu
curescl, tocmai ca stăpânulă său, sfărîmătorulO soboliloră, 
Tisza. S’au putută delecta nerușinații din tocana și gu- 
lașulă fiertă in căldările celea necurate și pline de ce 
nușe, in care fierbă muerile leșia de haine; au putută 
banchetui că au realesă pe celă mai neîmpăcată adver
sară a totă ce e română.

D-lă „Spectatore" nu a văzută pe tote oile rătă
cite care au luată parte la actulă alegerei și care s’au 
desfătată din beulurile și mâncările celea păgâne necu
rate. Afară de cei însemnați și înregistrați de d-lă 
spectalore, mai sunlă de însemnată ca apostațl ai na- 
țiunei următorii:

Septuagenarulă parochă gr. cat. din Gogană Pa- 
trichie Rotariu, omu bătrână și fără mândriă românescă, 
căruia nu i-a fostă rușine a purta în pălăria penă roșiă 
cu »eljen Horvath Gyula*. Fosl’a alăturea cu elă și ună 
ginere ală său absolventă și maturisantu de Blașiu, Va- 
leriu Nobili, încă cu penă in pălăriă, ii sta așa de bine 
ea la ună câne cu oia’n capă.

După cum sunt informată din isvoră sigură a fostă 
și po, a unită din Depindea Iosifă Popă care elă îns șl 
a dusă cu vedra vinulă in o casă din Balau.șieriu la cei
lalți popi, precum și ginerele său Saou, popa unită in 
Dârlosu. Apoi vet fă și ci rouă li-a pusă preotulă din 
Jaculă românescă I. Boeriu, care a toastată și a alduită 
lui Horvath. Rușine și er rușine onoră asemeni păs
tori risipitori ai turmei lui Christosă.

îmi țină de datorință a vă relata ceva și din co- 
mitatulă Târnavei mari, loculă de alegere Sighișâra, fiindă 
că nu s’a găsită nimeni Itulă care să vă comunice.

Diua de 17 Iunie- a fostă chiar și cji de târgă de 
(eră. Mă duseiu și eu la târgă să-mi cumpără nesce 
vitișore. Când eram in «aleazașă* cu ună omă, audă 
din depărtare o bandă care trăgea marșulă Ini Rakotzi, 
după aceea vădă două stindarde de ale lui Tisza, venea 
spre capulă orașului de cătră Daneșiu spre a întâmpina 
pe alegătorii din părți e de. josă ale Sighișorei. Nu trece 
o jumătate de oră și aiftlă eră.șl bandă și vădă o mul 
țime de steaguri de-ți întunecau ochii. Așa dâr stin
dardele celea douâ mergeau înainte după fii lui Faraonă 
cu marșulă lui Rakotzi, apoi căruțele cu cei duși la 
drăpta judecată, trecură 2 pănă în 3 căruțe și âcă ună 
popă română cu dăscălii săi, era ciuslia sa Tătaru, popa 
neunită din Daneșiu —; vedi părinte Tătare, pentru că 
te-a pricopsită jupânulu Trefort, te-ai făcută slugă dim

preună cu alții. Urmâză altă căruță in care eri părin
tele Hârțoga din Noulă Săsescă, iotă gr. or. și îndată 
după Hârțâgă a urmată părintele gr. or. Lungocea din 
Seleușiu mare. Nu i a fostă rușine bogatului preotă gr. 
or. din Șaeșiu N. Brendușia a lua și elă parte la ac- 
tuiO alege rei și a mânca din mâncările celea pline de 
veniiiă și necurate, deși e omă tare avută, numai la 
cassa de păstrare din Sighișora are depuse vre-o 4_ 5000
fl. v. a. Nu pută elă acasă mânca și bea pănă s’ar fi 
dată de-a tumba? Nu ijâu, că nu e sinriță românescă în 
elă. Luat au și participat-au și alții mai mulțl preoți 
și dascăli din jurulă Sighișârei, pe care nu i-am cu
noscută.

Mi se pare că de prin părțile Sighișârei nu a fostă 
nimenea care sâ convâce o conferință electorală româ- 
neseă. Se vede că a murită bravulă și marele naționa
listă română Aug. Horșia, fostă notară publică in .Sighi
șora. De când a murită elu, toți au amorțită și înghe
țată altcum acolo aste ună protopresbiteră cu bune sim • 
țâminte române, ună asesoră la. magistrată, mai mulțl 
învățători și alți inteligenți români, pole ll-e frică și de 
umbră.

Tăte acestea ml-am ținută de datoriă sântă româ- 
nâscă a-le aduce la cunoscința on. publică cetitoră ală 
„Gazetei Transilvaniei.*

N, M. Tempăhazană.

Făgărașu, Iulie 1887.
Domnule Redactoră! Luna Iulie in care trăimă e 

luna secerișului pentru economi, și luna Iunie care a 
trecută a fostă luna secerișului pentru învățători in ceea 
ce privesce învățământul^. Esamenile anuali Ia școlele 
nostre din sate și orașe au trecută, și bine e să se 
serie câte ceva de ici de colea despre resullatulă loră. 
In oră.șelulă Făgărașă simtă multe șcdle de diferite ca
tegorii dintre cari și doue șeOle române elementari Am 
luată parte la câteva esamene dela șeâlele din Făgărașă 
și m’am bucurată de resullatulă loră, la o șcâlă însă, și 
acea șeo â e totă română, bucuria mea a triumfată și 
s’a înmulțită și cu plăcere, când în împrejurările în 
cari trăescă șcOlele române din Făgărașă, căci vait 
multă sunlă pândite de pionerii șeoleloră unguresc! pen- 
tru a le vâna copii pentrn ei și straița loră maghiarisă- 
lăre, — am văcjută o sală de învățământă umplolă cu 
09—80 elevi și eleve în frunte cu ună învățătoră prac
tică și destoinică pre calea spinOsă a instrucțiunei, am 
vă<|ută o organisațiune internă și eslernă modelă ’pen
tru orl-ce șcălă românâscă de astăijl, care numai onâre 
p6te face conducătordoră acestei șeole.

Șcăla despre care vorbescă în acesta mică raportă 
ală meu, este ș ăla română greco-catolică din Făgărașă. 
Și dâcă acâsta șcâlă nu s’ar fi ameliorată în tâte pri
vințele, n’așă fi prinsă condeiulă ; dâr tocmai pentru că 
o cunoscă din copilăria, și am cunoscințâ despre trecu- 
tulă și bună și râu ală acestei șcâle române, tocmai pentru 
aceea iau actă de înbunâtățirea ei de a<jl. Ș<:6la acâsta 
e șeolă elementară, și obiectele ce le-am auijită isvo- 
rindă ușoră și limpede românesce din gura copiiloră și 
copileloră, și pre cari le-am cetită și din conspectulă ma
terialului de învățământ de pre masa presidială m’au con
vinsă că planulă de învățământă pentru o astfelă de 
șeolă a fostă pre deplină desvoltată. Traclarea metodică 
a învățătorului câtă s’a putută a fostă intuitivă și la 
înțelesă, așa că elevulă îșij putea da sema de ceea ce 
răspunde.

Bravulă învățătoră ală acestei șcâle este Basiliu 
Rațiu, cunoscută ca învățătoră, care nu șl-a pregetată a

FOILETON U.
(9;

Misterele Veneției.
de Edouard Didier, traducere de Ioană S. Spartali.

III.
Fiametta.

După mdrtea celoră dinlei trei copii mai mari, bă- 
trânulă Salvatoră — amă spus’o — nu se mai pute duce 
pe mare și Giovanna, din pricina leneviei bărbatului său, 
fuse singurulă sprijină ală acestui roiu de copii cari mi
șunau împrejurulă ei.

Giovanna iși suferea sărtea și cu deosebire nu se 
plângea niciodată. Din dori de tji 0 puteai vedea pe 
cheu mergândă repede cu cobilița pe umârulă stângă cu 
care ducea cele două găleți de aramă totdâuna curate 
și strălucitâre. Giovanna muncesce chiar și noptea și cu 
greu pote scote hrana întregei familii.

In momentulă când începe istorii acesta, ea frece 
printr'o fașă forte grea și cu tote preeauțiunile pe cari 
le-a luată, Salvatoră bâtrânulă iotă i-a gâcită secrefulă.

încă de ieri bătrânulă s’a făcută nevăzuta și din 
pricina asta găsimă în Piazzettă pe Giovanna fără găle
țile ei de aramă, cari o părăsescă așa de puțină incâlă 
par că facă parte din îmbrăcămintea ei.

Giovanna căuta pe Salvatoră. A dus’o mulțimea, 
în care era și bărbatulă ei.

Era sigură lucru că Pietro nu . putea lipsi de ori 
unde ar fi fostă ceva de vâcjută ori de aurită.

Dâcă Giovanna a rămasă aci pănă după .recerea 

cortegiului, a râmasă și din pricină că nu se putea mișca 
și chiar, dâcă va putea, sâ mai silescă pe Pietro sâ nu 
mai bîrfescă. Știmă cum a reușită ea.

Cu tâte acestea ori când pote sâ’șl facă drumă, 
Giovanna se depărtâză fiiudcă este forte neliniștită. Și 
elă din ce pricină :

Fiica ei mai mare, Fiametta, o copilă de 12 ani 
numai, der așa de voinică și de înaltă incâlă pare că i 
de 16 ani, Fiametta, adjutantulă ei, a doua Giovanna, 
Fiametta. care o inlocuesee iotă 4iua ȘÎ o parte din 
nopți lângă copii, așa că pescarii de pe costă nu-i 4,_ 
ceau allfelă decâtă mămulicu de familia, Fiametta a 
vorbită ceva cu muma ei. Fiametta i-a sptîsă că bu- 
niculă. când a plecată de diminâță, spusese copiiloră și 
chiară ei, că n’are sâ se mai intorcă, și că tâte rugă
ciunile ei și ale frățioriloră și soriâreloră ei, ca sâ o- 
prescă pe bâtrânulă, fuseseră de prisosă. Elă sărutase 
pe toți copii și pe urmă îi disese Fiamettei:

— Adio. Când nu voiu mai fi eu, stăpânirea îșî 
va aduce pdte aminte că chiar ea ml-a dală numele de 
Salvator și că a lostă o di când eu, care mă ducă sâ 
moră de bunăvoia mea amă scăpată ună cartieră in 
tregă din Veneția.

înțelege ori cine durerea bielei Iltyriane. Pentru 
ea Salvatoră era pârinte mai multă decâtă pentru 
Pietro.

Scormoni fote râspîntiile Veneției și întrebă pe 
totă lumea insâ de prisosă căci nu putu sâ dea de urma 
bătrânului.

In sfirșită se ’ntorse descurajată la casa ei. Când 

autji că Salvator nu se mai întorsese, o apu<ă ună 
accesă de desperare.

— A murită ! tjGe- — A murită și elă in mare 
ca și copii lui cei mari. Și din mare nu i mai ese ca- 
davrulă 1

Giovanna ingenunche, ijicândă vorbele acestea, di
naintea unei icone a Feciorei care era pusă într’o firidă.

— Stea a Mărei — <Jise ea — mumă a Mântui
torului nostru, Mărie plină de grații și de bunătate, le
gănă binișoră pe acela, care in întrâga lui viâță te-a 
mbitu cu focă 1

După rugăciunea acâsta scurtă, Giovana se sculă, 
iși șterse ochii și se duse de iși luă copilașulă din lea- 
gână și-lă lâptă.

In vremea asta fiulă fără Dumnezeu, tatălă nevred
nică de acestă nume, Pietro, se întorsese. Aflândă că 
bâtrânulă se făcuse nevăzută dise:

— Ași! nu vâ turburați, moșu s’a dusă negreșită 
sfi se mai plimbe odată pe lagune cu vre-o cunoscință 
veche; o sâ se ’nlârcă. Sâ einămă iute.

— Mănâncă tu! îi cjise Giovanna aruncându’i niște 
roșcove cum mănâncă poporulă cehă mai sâracă din Ve
neția.

Pescarulă respinse roșcovele.
— Creiji tu că eu o sâ mâ mulțumescă cu astfelă 

de mâncare în (jitia cununiei cu Marea? N’ai păst’ 
pentru astfelă de sârbătâre măcară o ciosvirtă d 
prioră?

— Și cu ce bani era s’o cumpără ? 4'se
— Bani? bani? repetă Pietro.
— Negreșită, cu ce bani? întrebă 
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se cualifica pre cariera de pedagogii câtă numai s’a 
putută.

In fruntea acestei șcâle ca directorii școlara stă 
Bever. domna vicară foraneu Alesandru Micu dim
preună cu ună senata școlara compusa Iotă numai din 
bărbat! vrednici.

Din sinula senatului școlara e alesa ca inspectora 
de șcâle Prea On. domnă Nicolae Cosgara, căpilană ces. 
reg. in pensiune, cunoscuta nouă tuturora din țera Ol
tului ca mare spriginitoră ala șcâlei române preste tot a, 
de unde urmeză, că densula a fosta și este la multe 
șcâle grănițerescl trimisa ea comisura pro la esamene și 
la alte ocasiuni. Acesta bărbata de când locuesce in Fă- 
gărașa a făcuta și face multa și pentru școla română 
greco-catolică de aici. Densula n’a suferita bănci slabe 
in sala de invățămânlă, n'a suferita cuartirulă pentru 
invățăloră ruinata și lipsita de aparatele trebuinciâse, a 
tăcuta în curtea școlei și aparate pentru gimnastică po
trivite pentru copii și alte îmbunătățiri în curtea și gră 
dina ș< âlei. Tote acestea se ințelege cu ujutorulă sena
tului școlară.

La esamenula acestei șcâle române a participată 
una număra însemnata de părinți ai copiilora și alțl 
binevoitori ai inaintărei causei școlare. Am vădută pe 
d-ia vice-comite Giamoiu, d-la perceptoră comit. Gre- 
goriu Negrea și alții. Esamenula s’a ținuta in 21 Iunie 
a. c. st. v. in <}> de Duminecă, și a durata dela 2 6re 
pănă la 6 ore după ametjî.

Umilii din participanfi

Pokle munțiloru apuseni, 14 Iulie 1887.

Domnule Redactorâ ! Cu cea mai mare bucuriă 
prindă pena, pentru de a vă serie, respective de a in
forma publicula eetitorâ despre succesula morala ala 
petrecerei din Teușă. In corespondența trecută am ape
lată la spriginulă familieloră române de prin apropiere» 
am atrasa incâtva atențiunea on. publica eetitorâ spre 
atestă petrecere, și vocea mea nici că a sunata in 
z'cdară.

In <Jiua sfii: ți lord apostoli l’etru și Pavelă după 
servțiulă divina, care a fosta inlrumsețată de cântările 
bisericesc! esecutale .-u precisiune de eătră tinerimea in
teligentă, la 3 ore d. a. musica a dată semnalulâ pe
trecere!.

In vieța nostră, a Românilor^, rari suntă momentele 
de bucuriă; sunta prea din ca'e afară grele năcasurile 
ce ne întâmpină cJdnicO, așa câta abia cutezămă a mai 
aștepta și momente de veseliă. Amâ avută cu tâte aceste 
și noi o di veselă, dina de 11 [uliu n.

Sufletula nostru inima nâstră intregă ființa nâstră 
se bucură și se desfâtăză atunci când indivizi de aceeași 
națiune, âmenl de același caracteră naționala, persâne 
de aceeași energiă și zelâ sfânta pentru progresa și cul
tură, se adună laolaltă, se sfătuescă și’șl petrecă pri- 
vinda la desfătarea fiiceloră și fiiiloră lorâ. Inima saltă 
la autjulu cânteceloră românescl. la vederea fermecălo 
rului costumă națională, și la audulă graiului du'ce ro- 
mânescâ vorLita cu sete și cu țmândriă de tinerimea 
nvăpăiată de zelula progresului și educațiunei na
ționale.

A data Dumnecjeu ca să ne de.șleptămă și noi din 
amorțăla ce ne stăpânea, a voita chiar și cerula ca 
idea aeăsta salutară eă primjă rădă ini in sufletula flă
căruia dintre noi, deoreee și elă zimbea și se desfăta de 
veselia nâstră.

Deeursulă petrecerei a fostă câta se pole de satis- 
făcătoră. O ordine exemplară, mulțămită comitetului aran- 

vanna cu mai multă aprindere. — Tu ești tată de fa
milia, tu ești datoră s’aducl hrană acasă. Eu n’am nici 
o lesca'ă măcarO.

P.etro indrâsui să se uite la nevastă-sa cu sfrun- 
tare și-i 4lse:

— Decâ n’ai banii... nu face nimicăl... schimbă 
unu galbena de aura din economiile tale!

Giovanna sări dreptă in susă când audi vorbile 
acestea batjocori țâre.

— Era vânătă și buzele’i tremurau. Se repezi la 
firida unde era icâna și trase perdeaua peste s'atua Fe- 
ciârei. Negreșită că Giovanna nu vrea ca icâna să va<jă 
ce era să se întâmple. Se inlârse apoi la Pietro și ri
dică brațuia, negreșita ca să’i tragă câteva palme, când 
ună glasa prea cunoscuta de toți ai casei s’autji afară.

— Aura ! âcă aura ! cjise acela glasă.
Și doi sechini (galbeni) căzură pe masa ce era 

schiâpă.
Pietro și puse mâna peste ei.
Dintr’o singură mișcare și copii și muma se ’nlor- 

seseră spre ușă și tjâriră pe băttânulă Salvator.
— Ah! tată! d-fa ești! <|ise Giovanna luândă de 

gătă pe bătrâna.
Toți copii se slrînseseră imprejurulă bunicului.
Numai Fiamelta rămăsese d’o parte. Ochii săi mari 

și negri străluceau de entusiasmă și ingâna:
— Salvator! Salvator! frumosă nume este când 

omulă e vrednica sfi-lă pârte.
Giovanna nu’șl lua brațele dinprejurula gâtului bă

trânului și mereu ii 4'cea:
— Tatăl... tată!...

giatoră, pre"inn și o disposițiă ințelăptă și gustâsă în 
totă ceea ce privesce arangiamenlulo și primirea âspe 
țiloră. Jocurile mari precum Romana și Quadrilulă au 
fostă jucate de câte șese-Jeci de părechi, er in decursul 
pausei tinerii anume pregătiți in costume țărănesel au 
esecutată .Călușarulft și Bătuta» cu o mlădiere și pre
cisiune rară. Bine le ședea loră, der și mai românescă 
apărea aspectulă când în sănătatea poporului opincară 
s’a golită câte ună poeală (pahară). Nu au lipsită nici 
toastele, dintre cari aminlescă p’ală d-lui președinte, al
tuia ca răspunsa și mulțămită primirei ce au făcut’o lleu- 
șenii âspețiloră, și ală treilea pentru femeea română, 
bine simțită și spusa. Poporală și âspeții in genere a- 
plaudau cuprinși de farmecula vorbei românescl. Cos- 
tumulă națională a fostă fârle bine representată, laudă 
celoră ce l’au purtata.

Petrecerea a ținută pănă diminâța la 5 âre când 
depărtându-se fiăcare în inimă cu dulci suvenirl s’a pusă 
in ăsta modă capătă1 însufleți lei și peste așteptare reu
șitei petreceri. Datori suntemă deci a mulțăini din inimă 
binevodoriloră participanfi, cari nu și-an pregetată atâta 
din apropiere câtă și din depărtare a alerga la acăslă 
întrunire curată românescă; a mulțămi linerimei române 
care la rindulă său șba sciută împlini datorința; a mul
țămi comitetului arangiatorâ care în frunte cu cetățenii 
români din Teușă a sciută face âspețiloră o așa de căl- 
durâsă și binevoită primire.

Era prea din ''ale afară neconsultă ca să se în- 
cungiure acestă ocasiune de schimbare de idei și simță
minte și cei ce nu au învrednicită cu presența loră 
acestă petrecere, eredemă că pe viitorii nu o voră în 
cungiura-o, ci voră fi cei dintâiu.
Amintescâ in fine, d-le Redactorâ, și aceea că, pre lângă 
tâte opintirile răuvoilorilorâ, chiar aceia cari ne huleau 
au rămasă uimiți vădendă reușita atâtu de splendidă.

Finescâ deci, dorindă ca ideia concepută și în 
parte realisată încă în ăst' ana să prindă rădăcină și 
să facă impresiune hotărîtore in inimile românescl, ca 
pre viitorii încă și mai mulți să ne putemă saluta prin 
o strângere de mână frățescă, in Teușă, spre binele și 
înaintarea poporului română. Horia.

Scirl militare.
România. „Monitorulă oficială” publică urrnătorulă 

decretă: Art. I. Se inființeză pe diua de 1 Iuliu 1887 
opta escadrâne de cavaleria permanentă. Art. II. Aceste 
escadrâne, pentru disciplină, instrucțiune și administra- 
țiune se atașezi câte două la regimentele 6 (Focșani), 7 
(lași), 8 (Romana) și 11 (Botoșani) de călărași. Cadrele 
și efectivele pentru fie-care din aceste escadrâne se fic- 
seză după cum urmeză: 1 căpitană, 1 locotenentă, 1 
sublocotenenții, 1 sergentă-maioră, 6 sergenți, 12 briga
dieri, 4 trompețl, 111 âmeni, 125 cai de trupă.

După cum comunică o telegramă din București, mo- 
bilisarea de probă nu se va mărgini numai la ună corpă 
de armată, ci se voră mobilisa și părți din alte două 
corpuri de armată.

Raporta polițienesc!!.
La începutulă acestei luni ună individă anume 

Csengeri losef se ținu prin Brașovă și stlb numele de 
Endreffy lulius colectă bani pentru incendiații din Gareii 
mari. La 8 Iulie predete la oficiulă poștală de aci o 
scrisâre cu bani la adressa primarului din Careii-mari, 
îngreuiată — precum era scrisă — cu două bancnote 
de câte 50 fl. Se descoperi insă că în scrisore nu era 

— Te bucuri multă, copilă, fiindcă am adusa banii 
ăștia?... 4'se bătrânulă.

— 0! nu me bucură banii, tată, Dumnezeu îmi 
este martoră; ml-era frică, te credeam pierdută. Acum 
insă te vădu. Ah! d-ta ești1

— Da, copila mea...
Deodată Giovannci ii veni o idee și numai decâtă 

iși desprinse brațele de după gâtulă bunicului.
— Cine țl-a dată aurulă ăsta9 t):se ea făcendă ună 

pasă înapoi.
— Ce ’țl pasă! Țl-am adusă aură; du-le de îngri

jește de cina copiiloră! (fise bătrânulă întunecata.
Giovanna lăsă capula în josă și o clipă rămase pi

ronită în locă ; pe urmă, intorcându-se spre masă, dete 
ună țipătă mare. Cei doi bani de aură pieriseră.

Pietro profitase de emoțiunea ce cășunase sosirea 
bătrânului, îi luase și fugise.

— Mișeluia! a furată aurulă ăsta, care m'a costată 
așa de scumpă! (fise bătrânulă Salvator puindă mâna 
p’una toporO, care era aiățată în colibă.

In momentula când se repedi buniculă spre ușe 
s’aiufi pe laguna una cântecă veselă.

— Ricardo! es'e prietinulă nostru Ricardo, gondo- 
lierulă! efise Fiamelta mititica.

— Negreșită c’a întâlnită pe tatălă tău/ dise acum 
și Giovanna.

— Haide, Ricardo, apropie-le iu;e ! (jise buniculă.
— Tocmai asta vrău și eu! răspunse gondolierulă 

impingendă luntrea sdravănă pănă la coliba aeriană.
(Va urma).
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bancnote, ci o câlă de hftrtiă albă. Aces'ă individă, în 
etate cam de 30 ani, îmbrăcată după cea mai nouă modă, 
purlândi) și monoclu, e urmărită.

In urma cercetăriloră lăcute, resultândă, că foculă 
isbucnilă deunăzi în fabrică de postavă Scherg a fostă 
pusă dc o mână rău-făcătâre, prin acâsta se aduce la 
cunoscință, că acela, care contribue la descoperirea 
făptuitorului, va primi ună premiu de 100 fl.

ErI săra s’a născută intre nisee âspețl beți în câr
ciuma lui D Tocaniă o bătaiă, căreia i-a pusă capătă o 
patrulă polițienăscă.

Dare de s6mă.
Subscrisa de mai mulți anî am văfjută și vădă, că 

la scâla română elementară din locă fetițele nu se de
prindă de loch in lucrurile de mână, ceea ce este o scă
dere fârte mare în educațiunee acestora fetițe, cari tâte 
au să devină mame — multă, puțină la orașă — ca 
soții de măeslrii etc. Cercelăndă după eausă am aflat’o 
in două împrejurări, anume: a) în miseria scolărițeloră; 
b) in iipsa de invățătâre în acestă ramă pe lângă scâla 
nâstră. — Văijândă eu ca mamă lipsa neîncungiurată în 
deprinderea de atarl lucruri, m’am hotărită în sfârșită a 
ajuta și a suplini — după putință — acestă defectă.

Spre scopulă acesta am deschisă o listă benevolă 
printre P. T. publică din locă și giură, ală cărei resul- 
tată este deocamdată suma de fl. 31. 10 cr.

Au contribuită următorii P. T. DD.: Cineva 5 fl., 
N. F. Negruță 5 fl., St. Bilță, canonică 1 fl., M. Serbană, 
canonică 2 fl, D. Goroiană, canonică 1 fl., V. Popă, 
canonică 1 fl., E. Cartice, canonică 1 fl., A. Antonă, 
prot. 1 fl., Ioană Hodoreană, prof. 1 fl. — Dimnele ți 
Domnișorele: Rickl Teresia 2 fl., Ana Steță 1 fl., Ana G. 
Popă 1 fl., Rosalia Papiriu Popă 1 fl., Elena Porde 1 fl., 
Mariâra Borgovană 1 fl., Caturina Doliană 50 cr., Elena 
Cassa 50 cr., Elena Popă 30 cr., Ana Baldi 30 cr., Ar- 
noldă Caterina 30 cr., Catarina Handzsuj 10 cr., Ana 
Stixă 10 cr., Cineva 1 fl., N. N. 40 cr., Cineva 30 cr., 
V. Cineva 20 cr., Cineva 20 cr., Cineva 20 cr., Porum- 
breană 50 cr., Boliacă 20 cr.

Când aducă acâsta la cunoscință on. publică ceti- 
toră, deoparte mulțămescă binevoitoriloră contr.buitorl, 
de alta declară, că o listă permanentă in scopulă acesta 
rămâne deschisă la subscrisa. Despre oferte se va da 
sâmă din când in când pe cale tjtaristică, 6r suma in- 
cursă pănă la întrebuințare se depune într’o casă de 
păstrare din locă. — La începerea anului scolastică vii
torii se va procura pnntr’ună comitete instituită spre 
scopulă acesta maferialulă de lipsă la lucru er damele 
și domnișârele din locă suntă și voră fi rugate a instrui 
— împreună cu subscrisa — care când și în ce ramă va 
binevoi.

Gherla, 18 luliu 1887.
Lwlovica Borgovanu n. Antonii.

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

LONDRA, 22 Iulie. — „Oficiulă Reuter“ 
anunță din Sanct-Thomas: In urma sciriloră ce 
au sosită la stațiunile telegrafice de aci ale so
cietății vestafricane, Stanley a fostă împușcată în 
timpulu unei lupte cu indigenii, purtată pentru 
mijldce de nutrimente. Scirea vine dela ună mi
sionară din Matadi. Nici ună curieră directă din 
esped’țiune pănâ la 6 Iulie n’a ajunsă la litorall.

BRUXELA, 22 Iulie. — Gnvernulă din 
Congo n’are pănă acum nici o confirmare despre 
pretinsa omorîre a lui Stanley.

DIVERSE.
Nasulu cârnă și vindecarea lui. — Dr. lohn Roe, 

într’o conferință ținută la societatea medicală din New- 
York, espuse, basată pe 5 observațiunl și prin presen- 
tarea fotografieloră a 2 bolnavi, resultatele unei opera
țiuni simple, dâr ingeniâse, practicate asupra indivicțilora 
cu nașă cârnă, și care au fostă încoronate de ună suc- 
cesă strălucită. Dr. Iohn Roe (jice că nasule cârnă e 
datorită unei disprooorțiunl dintre verfulă, nările și basa 
nasului. Elă caută a extirpa din nașă ce se găsesce 
în excesă și acesta o face numai asupra vârfului nasu
lui spre a ajunge la proporțiunea normală. Elă practică 
in modulă următoră: Se cocainisâză nasulă pe partea 
sa mucâsă, prin ună speculă nasală și cu eringi depăr- 
teză bine nările, se deslipesce mucâsa de pe cartila- 
gele nasale și apoi excisează din cartilage ori din 
septum nasală o porțiune așa în câtă nasulă ră
masă să aibă forma și aparența unui nașă normală. 
Trebue să luămă precauțiunea în excisiunea cartilageloră 
a nu pătrunde pelea; ceea ce ar da locă la cicatrice 
pe nașă, apoi de a nu eseisa prea multă, se face o 
spălătură antiseptică, se câse mucâsa, și se face ună 
pansamentă antiseptică, punendă în același timpă : i 
ună tubă de d.renagiu spre menținerea năriloră deschise, 
după trei (file, (fi ce Dr. Roe, bolnavii au eșilă vindecați. 
Acăslă operațiune a fostă descrisă și practicată de dân- 
sulă pentru întâia âră.

Editoră: Iacobă Mureșiana.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.
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Ouraulu l* buiaa dt» Vionn j» ursii de Biii-uresel.
din 21 luliu st. n. 1887.

Rentâ de r.urd 5% . . . 101 10
Rentă de LlrtiA 6°/, . . 87.50
Imprumutulil căilord ferate

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

lord ferate de ostO ung.
(l-mă emisiune) ... 97 70

Amortisarea datoriei căi-
lorfi ferate de ost a ung.
(2-a emisiune) .... 127 —

Amortisarea datoriei căi-
lorfi ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) . . . .115 25

Bonuri rurale ungare . . 104.50 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.30 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișfl............................104 50
Bonuri cu cl. de [sortare 104 30 
Bonuri rurale transilvane 104 40

Bonuri croato-slavone . . 104 50 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung........................ 100. —
împrumutul^ cu premiu

ung.................................. 122 80
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123 — 
Renta de hărtiă austriacA 81 50 
Renta de arg. austr. . . 83 10
Renta de aură austr. . . 112 30 
..osurile din 1860 . . . 137.—
Ac(iunile băncel austro-

ungare ........................ 887 —
Act. băncel de credita ung. 286.90 
Act. băncel de credită austr.281.20 
Argintul^ —. — Galbinl

împărătesei ................5 98
Napoleon-d’orl .... 10.02 
Mărci 100 împ. germ. . . 62 10 
Londra 10 Livrea sterlinge 126 41

Cota oficială dela 4 Iulie st. v. 1887.

Cump. vend.
Renta română (5%). 91‘/s 92—
Renta rom. amorf. (5°/0) 94>/a 95—

> convert. (6"/0) 87— 87>/a
împr. oraș. Buc. (20 Ir.) 34— 36-
Credit fonc. rural (7°/0i . 103»/, 104—

• „ „ (5°/0) ■ 88— 89‘/4
> • urban (7°/0) . 101'/, 102—
> • , (6»/0> . 94— 94>/«
• > (5»/o) • 86‘/s 87—

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

« » • Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 15.— 15.50
Bancnote austriace contra aură. . 2.01 2.02

Cursulu pieței Brașovu
din 22 luliu st. n. 1887

Bancnote românesc) . . . . Cump 8.61 Vend. 8.63

Argint romnnes» . ... 8.55 . 8.60

Napoieon-d’orI ...... > 9.97 » 10.01

Lire turcesc!......................... • 11.34 » 11.37

Imperial!.............................. » 10.34 . 10.37

Galbeni.................................. » 5.93 » 5.96

Scrisurile fonc. «Albina» 6°/0 , > 100.— » 102.- -

» ’ n 5°/0 • n 98.— - 99.—
Ruble Rusesc!..................... » 109.— » 110.—

Discontulă ... » 7—10°/s pe ană.

Nr. 695 — 1887. Concursă.
La scdlele reuniunei foștiloru grănițeri din regimentul» I. rom. 

sunlt'i de conferită pe calea concursului:
1. Postulă de învățătorii diligentă la scdla din Cugierin, co- 

mitatulu Huniădorei, cu salarii anuală de 350 fl. apoi cuartiră și lemne 
de focă.

2. Postulă de învățătoru diligente la scdla din Vestemft, co- 
mitatulă Sibiiului, cu salară de 300 fl. diu fondulă scolastică centrală, 
precum și cuartiră și lemne de focă.

3. Postulă de învățătoru secundară la scdla din Șina, comi- 
t.atulu Sibiiului, cu emolumentele.- 200 fl. v. a. din fondulă scolastică 
centrală, cuartiră și lemne după trebuință; în fine

4. Totă la Șina postulă de învățătorii adjunctă cu 180 fl. din 
fondulă centrală, apoi cuartiră și lemne de focă.

Reflectanții la aceste posturi au să-și subștdrnă suplicele instruite 
cu diploma de cualifieațiune din studiele pedagogice și din limba ma
ghiară, eventuală și alte documente celtî multă pănă în 10 Augustă 
a. C. st. n. la:

Coniiletulu administrativii alu fondului și școlelorit joștiloră grănițeri 
din regimentulă I. rom. in Sibiitt. 3—3

Sosirea si plecarea trenuriloru și posteloru în Brașovă.
I. Plecarea trenuriloru:

1. Dela Brașovu la Pesta:
Trenulă de persone Nr. 307: 7 ore 20 de minute sera.
Trenulă mixtă Nr. 315: 4 ore 01 minută dimineța.

2. Dela Brașovu Ia Bucuresci:
Trenulă accelerată Nr. 302: 5 ore 37 minute diminăța.
Trenulă mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după amâtjl.

II. Sosirea trenuriloru:
1. Dela Pesta Ia Brașovu:

Trenulă de persone Nr. 308: 9 6re 46 minute înainte de am6<J>. 
Trenulă mixtă Nr. 316: 9 6re 52 minute sera.

2. Dela Bucuresoi la Brașovu:
Trenulă accelerată Nr. 301: 10 ore 12 minute sera. 
Trenulă mixtă Nr. 317: 2 Ore 32 minute după amătțl.

A. Plecarea postelorfi:
a) Dela Brașovă la Iteșnovu-Zernesci-Brand: 12 ore 30 min. după ametj
l>) » „ „ Zizind: 4 ore după amătjl,
c) J’ ,, în Secuime (S. Georgi): 1 oră 30 minute năptea.
d) » ,, la Făgărașu: 4 ore dimineța.
e) n „ la Săcele: 4 6re dimineța.

B. Sosirea postelorfi:
a) Dela Beșnovd Zernesci-Branu la Brașovă: 10 6re înainte da ametp.
b) n Zizind la Brașovă: 9 ore a. m.
<■■) Din Secuime la Brașovă: 6 6re sera.
d) n Făijărașil la Brașovă: 2 ăre diminăța.
e) n Săcele la Brașovă: 6 ăre 30 minute săra.Mersulu trenuriloru

Valabilă dela I luiiiu st. n. 1886.

pe linia Predenlil-BiHlapeNln și pe linia Teîuș«- Irttdiă-lBhidapfMita a calei ferate orientale de stata reg. ung.

Predealfi-UudapcMta

Bucuresci

Fredealâ

TimișQ
Brașovfi
Feldibra 
Apatia 
AugustinO 
Homorodit 
Hașfaleu

(
(

( 
(

Sighișiln 

Elisabetopolc 
Mediașfl 
Capsa mică 
MicAsasa 
Blașiu 
Crficitinela 
Teiașfi 
Aiuda 
Vințulfl de susfi 
LJiora 
Cacerdea 
ShirisG 
Apahida

Clușia 

Nedcșdu 
Ohirbfn 
Aghirișd 
S>ana 
HniedinO
Cincia 
Bucia 
^ratca 
Vadfl 
Mezfi-Telegd 
l'agyi-Vâsdrhclv 
Veneția-Orădii

rradia-niare

t

(

Trenă 
de ja 

pe rai ne 1

I

Tren 
îaccelerAt

I

7 20
7 57
8 24
8 47
9 29
9 37 

IU 53 
11.00 
; 1 34 
12.03 
12.26 
12.42

1.11
1 23
2.06
2 27
2 49
2 56
3.12
3.46
501
5 21

1 Trenă Trenă 
otunlbiv omnlbui

4.30 
„___|
9.12
9.35

10.12

6 01
6.19

7.12
7.41

8.20
8.46

i Trenfl i Tren Trenă 
Ide pers. ;accclerai de pers.

7.30'
1.1 i

1.4H

2.32

Viena
Budapesta 
Szulnok 
P. Luilăny
Oradea ruare

Venția-Orădii 
Fudi-Oșorlieiu
Teleaga
Vadă
Bratca
Buciă
Ciucin
Huiedin
Stana
Agliiriș
Gi ârbSu
Neriișu

Apabida
Ghiriș
Cucenlea

I

7.33
8.04

8.58
9.28

10.31

8Ț o
6.S0
6.38

P. Ladâny 
Szolnnk
Buda-peata

Viena (
II

Rota:

9.11
9.16

10.37
12.20
2.15|

T renii 
de 

persone 

10.50
1.33
4.24
10 Of.
2.15

Trenu 
de 

persone

6 37
6.58
7.14
7.29
7 56
8 18
8 58
9.151
9 34;
9 53

10 28
10 47
10 57
1107
11.19

1.16
3.29
6.33

Hidra
Viațuiă de 8'-.*r 
âiudfl
Tei aș 6
CrAciu.'iebi 
Btașfi 
Mic&sasa 
f.syțs ale 
•Ytediașă 
Klisabetîipole 
fiigișira 
aașfaleu 
Horaorod
AugustinO 
Apatia 
.•'eldiârs

Jrașevtl
Timișb

Prados.)f>

Bucurc-sc’

<

1 
t

Orele de ubpte suntfl cele dintre liniile grâr.e.

Tipografia ALEXI Brașovfi.

I I .00
1 19
2 33
1.01
1 II
1 18
1.05
1 46
2 25
2 50
3 03
3.35
4.01
1 20
4 5
5 42

ToT
7.27
8.08
9.36
9 06
9.46 5.37

6.20
6.47

11.30

1.55
2.53

3.28!
9 35l

Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, ZernescI

Trend Tren a 
da lonnilbuu 

pm aon« |

TTehsfafi- 1 emtla

Trenă
| oiunîbuA

’L'ro iii 
de pers.

Treuii de 
purnăne

Treuii de 
pemâne

Trenă 
de persone

Trenă 
omnihru

Tehiars
Alba-ltilia

11.24 — 3.00 Viena 11.10 12 10 _
11.59 — 3 59 ECtulnpeM » 8.20 9.05 —

Vințulă de josă 12.30 — 4.2 J <’ 11.20 12.41 _
Șibotă 1.01 — 4.51 8. ’.nok 11.35 5.45 _
Orăștis 1 32 —- 5.18 A s aGrt 4 30 6.— —
Sfliseria (P’ski) 2 32 6 15 Giogiivață 4 43 6.13 —
Deva 2 52 6.35 Gyorck 5 07 6.38 —

Braniclca 3 23 — 7.02 Panliș 5 19 6.51 _
llia 3.55 — 7.18 Radna-' >pova 5 41 7.10 —
Giîrasada 4.08 — 7.40 Conopă 6< 9 7.37 _
Zam 4.25 — -.11 Bftrzova 6 28 7.55 —
Soborșiu 531 — 8 46 .Șoborșijj 7 25 8.42 _
Bărzova B.27 — 9 33 Zam 8 Ui 9.12 _
Conopă 6.47 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41 _
Radna-Lipova 7.28 — 10 27 llia 8 55 9.-8 - î
Faulișă 7.43 — U>.42 Braniclca 9 19 10.17
Gyorok 7.59 — 10.58 Deva 951 10 42 __
Glogovață 8.28 — 11 25 Siuiei-ia iPiski 10.35 1107 _

8 42 9.17 2 31 Orășt.iă 11.11 11.37 —
Szoluok ( — 2 32 4.E° Și botă 11.43 12.— —

( — — 5.12 V u.țu ă de josă 12 18 ,12.29
fltidn|k<‘KVr« _ — 8.20 Albs-hiha 12 36 12.46 _
Viena — — 6.05 | Telwșfi . 1.29 1.41 —

Ara-.ds’i-Tfnc-'lfcrtra Staieria (Piski) Petroțenl

Trenă Troni de Trecu Trenă do Treafiptiit6n»'i mixt persâne omn’bui mixt

■Aradăi 5.48 606 2.4‘-
Araduîă nou c 19 — 6.33 Strein _ _ 3.26
îh/iueth-Sagh 6.44 6.58 ifețegft — — 4 16
Vingu 7.16 — 7.29 Put — _ 5.11
Orezitaiva 7.47 — 7.55 Crtvadia __ _ 5.5b
Merczifalva — — — Banița — _ 6 4p

9.02 — 9.08 — — 7.12

—Ni mor hi (Piski)

Trnnă Ut Trenă du Tter.fi Trenă Trutiftpr.Taânt' purflfin* | oionlhni» de pere. omnlbui mixt

1 tS’imtș6rw 5.00 Sf’etroșenl 6.10
Merezilalva — — — Banița — — 6.53
Grczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia — — 7 37
Vingt: 8.15 — 7.02 Fr.i _ __ 8.20
N^.Keth-Sâgh 8 36 — 6.23 Hațegă — — 9.01

| Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 9.52
| Ajrțw.rff 9.27 — 8 17 Wfsae.rtsi — — 10.31

*

Tter.fi

