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zkvenifi să înregistrăm!! multe cestiunl im

portante din (piele acestea din urmă, cestiunl care 
agită mereu lumea politică și comercială earopeuă.

Nu mai vorbimu de cestiunile dinăuntru, 
care ne ținu în continuă agitațiune, adecă de 
cele ce se petrecu în țările a căroru stăpânire 
’șl-au însușit’o Ungurii dela putere ca fiindu o 
proprietate esclusivă a loră. E destulă se amin- 
tiniu a(|l în generală, că în fiă-care (ji înregis- 
trămu călcări de lege și neîndrept.ățiri comise de 
Ungurii dela putere față cu Nemaglmrii, că lu
crurile mergă sub stăpânirea ungiu^scă mai râu 
decâtă sub cea turcescă; căci pe când poporați- 
unile creștine de sub stăpânirea turcâscă au de
plină libertate de a’șl cultiva limba și naționali
tatea, noi naționalitățile nemaghiare de aci nici 
de atâta libertate nu ne putemă bucura.

Trecendu la alte cestiunl, care atingă atât.u 
situațiunea politică dinăuntru câtă și cea din afară, 
trebue se ne oprimă la cele petrecute în delega 
țiunl. Aci opintirile delegațiloră unguri de a’și 
dovedi și mări infttiința în trebile comune s’au 
sfărâmată de oposititinea ce le-au făcut’o miniștri 
comuni. A.șa ministrulu comună de răsboiu le-a tă
iată ori-ce speranță d’a se introduce în scdlele 
militare limba ungurescă, spunendu-le verde ’n 
față că nu se p6te. De asemenea desbaterile pen
tru înființarea unei fabrice de arme în Ungaria 
n’au dusă la nici unu resultată favorabilă pentru 
Unguri. Ministrulă comună de răsboiu le-a spusă 
delegațiloră că numai după ce va fi t6tă armata 
comună înarmată cu pușcile cele nouă ce suntă 
comandate la fabrica austriacă din Steyr, se va 
pute purcede la înființarea unei fabrice de arme 
în Ungaria, ddeă cumva va mai fi atunci ce să se 
fabrice. Nu’i vorbă, guvernulă ungurescă p6te în
ființa fabrică de arme, dăcă are ce să’i dea de 
luciu ca să o susțină. Acesta părere însă n’au 
împărtășit’o delegații unguri din causa stărei fi
nanciare miserabile a visteriei, cr consorțiele ce 
s’au oferită a înființa fabrica, nu-și potu risca 
capitalele, dăcâ nu li se asigură comande pentru 
armată. Ast-felu deocamdată e ștărsă dela or
dinea (piei Ș* cestiunea înființărei unei fabrice de 
arme în Ungaria.

Ce privesc» situațiunea politică esternă a 
monarchiei ndstre, relațiunile ei politice și comer
ciale cu statele vecine, și peste totă situațiunea 
politică generală a Europei, ministrulu de esterne 
Kalnoky a dată interesante lămuriri.

După ce a accentuată alianța monarchiei cu 
Germania și cu Italia, intențiunile pacinice ale 
acestei alianțe, a ținută să avertiseze pe delegați, 
că să nu fiă prea optimiști în privința susținerei 
păcii, pentru care nici elă însuși, ministrulu de 
esterne, nu pdte sta bună. Cu alte cuvinte, pacea 
în generală stă pe piedre de totă șubrede și în 
fiă-care di ,,factori necalculabili11, cum a Țsu 
ministrulă, potă aduce răsboiulă, de aceea e ne
voia de oontinue pregătiri. Și anume din două 
părți amenință pericolulă, precum a dată mi 
nistrulă a se’nțelege, din ostă și din vestă, ces
tiunea bulgară și cestiunea alsațo-lotaringică.

Ce privesce raporturile politice cu Serbia, 
acestea lasă multă de dorită, precum se vede 
din vorbele ministrului de esterne, care ’șl-a es 
primată speranța „că voră fi mai amicale. “ Acăsta 
însemneză, că ministrulă Kalnoky nu prea are 
încredere în mistrulă președinte serbă RisticI și 
prin urmare în cabinetulu său, care trece de ru
sofilă.

Mai rău stă monarchia ndstră cu raporturile 
comerciale. Tractările cu Germania nu dau spe
ranță să satisfacă necesitățiloră monarchiei. Opi- 
niunea publică din Germania, 4>se ministrulă, e 
contra orl-cărorfl concesiuni, e pentru sporirea 
vămiloru, ceea ce s’a și făcută în mare parte 
până acum. Ne vomă mulțămi și noi cu pre

lungirea tractatului esistentu, d^că și încâtu se 
va pută prelungi, și cu sporirea unoră vămi din 
partea ndstră, atâta speranță- a dată ministrulă. 
Cu Italia tocmai în dilele acestea s’au întreruptă 
trac țările comerciale și delegații austro - ungari 
s’au și înt.orsă din Roma la Viena. Foile din 
Viena spună, că s’au înt.orsă ca se cdră dela 
guvernă instrucțiuni nouă în privința unoră 
punete, dr cele din Pesta spună că puțină spe
ranță e de a ajunge negocierile cu Italia la unu 
bună sfârșită. Cu România tractările suntă cu 
totulii întrerupte, dedrece guvernulă română na 
mai răspunsă celui din Viena. Ministrulu Kal
noky nici nu și-a mai esprimatu măcară spe
ranța d’a pute fi în curentă ori mai târdiu re
luate tractările cu România pentru încheiarea 
convenției comerciale.

De altă parte pe când d-lă Kalnoky declară 
în delegațiunl că raporturile politice ale monar
chiei ndstre cu Rusia suntă bune și că și va 
da totă silința să fiă bune; pe când în Germa
nia se aștdptâ întâlnirea Țarului cu împăratulă 
Vilhclm : pe atunci pressa rusă pune monarchiei 
ndstre alternativa: pace ori răsboiu, trupe rusesc! 
se concentreză mereu la granița austro-germană, 
dr Banca imperiului germană pornesce răsboiu 
în contra valoriloru ruse, ne mai dându împru
muturi pe ele, și garnisonele germane dela gra
niță se întărescă, fiă măcară și sub pretextulu 
că pentru împedecarea contrabandei. Prin ur
mare dreptate a avută ministrulă nostru de es
terne să nu fiă optimistă în privința susținerii 
păcii și să dioă că monarchia ndstră trebue să 
fiă în continuă pregătire.

O altă cești une de interesă generală euro
peană e crisa guvernamentală și presidențiala ce 
amenință a isbucni în Francia. Afacerea Caffa- 
rel, alu cărui procesă pentru traficulă cu deco- 
rațiunile s’a începută în cailele acestea, a luată 
proporțiunl mari, prin faptulu că e compromisă 
și ginerile președintelui republicei. Telegramele 
din Parisă ne anunță situațiunea ca fdrte gravă. 
Partidele parlamentare s’au întrunită să delibe
reze asupra cașului când președintele republicei 
și-ar da demisiunea. Guvernulă a fostă nevoită 
să dea ordină a se sista procesulă, de frică să 
nu svecnescă ferberea ce domnesce în totu Pari- 
sulă. Suntă temeri chiar de o schimbare a for
mei de guvernă ; de aceea cele ce se petrecu în 
Parisă țină în încordată atențiune Europa în- 
trdgă.

Cum vedemă, Europa ferbe ca unii vulcană. 
De aceea statele susțină armate enorme și se în
trecu în înarmări, cu tdtă iniseria economică ce 
domnesce pretutindenea, pentru că nu se scie ce 
aduce <}iua de mâne, de ce factori necalculabili 
se potă sfărîma tdte opintirile ce și-le dau cele 
mai multe guverne d’a se susține pacea.

Scrisori de aderiiițil adresate generalului 
Traianu Doda.

Măriei Sale Domnului Traianil Doda, gene
rală austriacă și ablegată Română ală partidei 
naționale.

Subscrișii cu devotamentă sacru și amoră 
românescă, ca semnă și pemnă alu aderinței nds- 
tre la ultimulă actă națională și patriotică, ce 
llustritatea Vdstră ați esecutată, Vă salutămă cu 
următdrea adresă:

In timpuri critici ne-ai condusă în răsboiu,
AȚl în pace ne vorbescl bine,
Intru adevără trăiescl pentru noi,
D6r și noi pentru Tine.
Din câmpulă lui Marte Te-ai întorși! cu 

glorii
Stâncă în fruntea fiiloră lui Traiană,
In pace Te concomitâză nimbulă victoriei.
Trăiască, să trăiască ună Cincinală Romană !

Ce-ai disă generale bătrână, 
A cjisiî poporulă Tău Română!

AdicțI Iți suntemă și rămânemă credeui Tău,
Pe parte-ne stă dreptatea și bunulă Dum

nezeu !
Săcașă, lângă Oravița, la 16 Octomvrie 

1887.
losifă Stupinianu preoții, Valentină Dioniu dascăli) 

română, Dumitru I’ascu măiestru și economă, Ioan Coca 
neguțătoră și proprietară de bine, Filipă Buzilă economă, 
Alexa Segeseu economă și neguțătoră, Aehimă Vucă eco
nomă, Teodoră Doba economă, Avramă Popa invățătoră 
gr. or., Ioană Popoviciu preotă gr. or., Sofronie Dragu, 
Nieolae Măruță economă, Alexa Buzila economă, laeobă 
Duba economă, Nicolae Pasule economă, fonă Daba eco- 
uomă, I’rifu Gavadina econom’ă, Alexa Secula economă, 
Maximă Călină economă, Ioană Băiașă, neguțătoră și 
proprietară de bine, Paulă Popa preotă română, losifă 
Buna economă.

Jurjova, în 4/16 Octomvrie 1887.
Sinesie Bistreanu preotă românescă, Pavelă Cipu in- 

vățătoră română gr. or.

Românii din Ungaria.
Sub acestu titlu „Le Siăcle11 din Parisă, în 

numărulu seu dela 6 Noemvrie, conține unu 
articolu, din care estrageinu următdrele, spre 
a vede din nou cetitorii noștri, că uneltirile de 
magbiarisare și nedreptăți i ile ce se coniitu de 
Ungurii dela putere suntă bine cunoscute și în1 
streinătate:

Printre cele cinci naționalități: slovacă, ruteană, 
serbă, germană și română, pe cari minoritatea ungurăscă 
le ține sub jugulă, pretinsă liberală, ală unei hegemonii 
șoviniste, nici una nu resistă cu mai multă vigdre la în
cercările de magbiarisare ca națiunea română. Tdte pre
siunile administrative și politice rămână fără nici ună 
efectă asupra acestui poporă de mai bine de 3 milidne...

...Privindă lucrurile pe d’asupra, s’ar putea crede 
că Ungurii și-au întrebuințată puterea, pe care o posedă 
de două-cjecl de ani, cu o dibăcia deosebită. Totulă pare 
a fi maghiarizată; -toți împiegații, ori de ce felă ar fi ei, 
suntă Unguri, și idiomulă loră este singurulă recunoscută 
in biurourile adminislruțiunei. Tdtă instrucțiunea e un
gurescă ș> nu se permite Româniloră de a’șl face școli 
românesc! chiar cu paralele loră.

Lucru de necrezută: aceste 3 milidne de suflete 
cari trăescă In tnasse compacte pe marginea dela răsă
rită a Ungariei, și in nouăle comitate rupte din vechia 
graniță mihtăreseă și din Transilvania... n’au răpresen- 
tantă in parlament ulă din Buda-Pesta.

...Românii nu au der nici ună mijlocă d’a face să 
li se aucjă plângerile și nemulțumirile loră contra siste
mului guvernamentală și contra organeloră pulerei. Și 
acestea potă, in totă siguranța, să facă pe Gesleri, prin 
o bru’alitate înveninată și prin ura națională, și prin do
rința d’a se distinge ca maghiarisatorî.

Se scie că împăratulă, voindă să asiste la marile 
manevre de lângă Deva, îșl stabilise euartierulă său ge
nerală la piciorele unui castelu romană întărită, în care 
a locuită odinioră împăratulă Adriană. îndată populațiu- 
nile se puseră in mișcare: câțiva Români notabili se adu
nară penlru a redacta o petițiune călră monarehă prin 
care i-ară presenta plângerile și rugămintele națiunei în
tregi. Aci insă, o mare dificultate : cum să i se presinte 
deputațiunea însărcinată să’i înmâneze petițiunea? Se în
țelege că nici ună funcționară ală guvernului ungurescă 
nu voia să se însărcineze cu acăsta. Atunci deputaț unea 
se gândi să recurgă la unchiulă însuși ală împăratului, 
Ia invingătorulă dela Cuslozza, Ia mareșalulă archiducele 
Albrecht, cunoscută prin nepărlinirea sa și nutrindă de 
altmintrelea Contra dualismului o aversiune neîmpăcată. 
Acesta principe iubesce soldații români, cari trecă de se
cole printre cei mai viteji ai armatei Austriei, și dintre cari 
ună regiment (elă pârlă numărulă 3f) a făcută, printr’o 
bravură cu totulă estraordinară și cu prețuia a șirăe de 
sânge, pe șefulă său să câștige crucea Măriei Teresiei. 
care este cea mai înaltă dintre dislincțiunile militate ce 
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se acordă colonelului regimenteloră, care se semnaleză in 
focă printr’o semețiâ fără semănă.

Archiducele Albrecht insă este soldată. Elă, pe 
care ună scriitorii militarii l’a desemnată ca polulă fixă 
in vârlejulă partideloră, care mineză monarehia Habsbur- 
giloră, archiducele Albrecht, ca și celă din urmă pihotașă, 
este Încătușată de rigorile reglementare, care ’lă oprescă 
de a interveni in politică.

Bieții Români au vfecjută astfelă perindu-le speranța 
de a fi aucjițl de cătră impărată. Dăr credința loră nu 
va fi stinsă. Neputința loră, de altminteri, nu este de- 
câtă momentană. Românii din Ungaria suntă ună po- 
poră tare, tenace și plină de vitalitate. Bote prea bine 
să^vie ună momenlă, când Unguriloră le va părea rău că 
au sămănată o ură atâtă de adencă printre conlocuitorii 
loră din Transilvania.

Suntă cam <)ece ani, când fu cestinnea d’a trans
forma in comitate maghiare granița militară, care se gă
sea alături de Transilvania. Era temere ca nu cumva o 
resistență seriosă să nu impedice instalarea noiloră func
ționari trimiși din Pesta. Ună înaltă funcționară ală sta
tului întrebă atunci pe ună omă eminentă, eșilă din si- 
nu.ă acestui poporă, deiă crede că s’ar putea manifesta 
ore-care turburări. Elă primi acestă răspunsă: „Li se 
va spune că impăratulă voesce acesta, și ei voră lăsa 
să se facă ca nisce copii ascultători Așa a și fostă in- 
tr'adevără. Dela acestă epocă, ani de suferință au tre
cută peste acestă poporă, care se simte dată pe mânile 
dușmaniloră săi...

Generalultl Doda a lovită cuiti ’n capft.
„Kolozsvâr11 dela 11 Noemvre cu „adencă 

mâhnire sufietăsciV ia actfi despre scrisorile de 
aderință ale Româniloru din diferite părți, adre
sate d-lui generală Traianu Doda. Publicarea 
acestora scrisori de aderință „Kolozsvar“ o nu- 
mesce „demonstrația11. Odată, dice elu, sărbători
rea lui Ho ri a, altădată îmormentarea lui Mu- 
reșianu,a treia-6ră cultulu lui Doda dau tot 
atâtea ocasii la expectorai! „daco-române.“ Mai 
vîrtosu însă l’a supărată pe „Kolozsvâr11 scrisă- 
rea de aderință a alegători lorii români din cele 
două cercuri electorale ale Sibiiului, prin care a- 
ceștia îlu numescu „stelpu adevărată ală Tronu
lui, alu patriei și națiunei.11 Numirea acăsta’i 
oferă fdiei bugetare de mai susii bogată mate
rială pentru a scrie, cu data de 11 Noemvre, 
unu înverșunată articulă de fondu la adresa Ro- 
mâniloră. Etă, între altele, cum se esprimă în 
acestă articulă;

E cu neputință, ca înainlea părții mai inteligente 
a poporului română să nu apară marea «minciună", pe 
care ultraiștii români o îmbracă in astfelă de trase su- 
nălăre. Cu neputință să nu tiă in clară, împreună cu a- 
gitatorii, și o însemnată parte a poporațiunei, pe care 
vreau ei s’o agite, că pe d-lă Doda ori cum ilă polii 
numi, der numai stelpă alu tronului și ală patriei nu.

Tronulă și patria e Iotă una, — în simțăminte, in 
vederi și in nisuințe. Acăsta o scie fiăcare. Când d lă 
Doda a adresată președintelui dietei cunoscuta scrisore, 
a vătămată una din cele mai însemnate ins'ifuțiuni a 
ordinei legale esistente și a constituțiimei. A est i încă 
pote s’o scie fiă-care. D-lă Doda a declarată așa (jicănd 
răsboiu „statului maghiară*, din care causă ce-i dreplă 
putemă fi câtă de lin știți, der lotuși aceea e o decla

rare de răsboiu, ori câtă de ridicolă e. Și eeloră ce 
ilă felicită pentru acestă, acelora nu le este iertată a sc 
provoca la numele patriei. Nu le este iertată pentru că 
acăsta este: înteiu minciună, a două vătămare; o vătă
mare chiar așa de mare, ea și aceea, că nici chiar la 
numele regelui nu se fereseă a se provoca.

• Stelpulă tronului!* Traiană Doda sfelpulă Tronu
lui, ală acelui Tronă, care cu iotă ocasiune.i se mani
festă deadreptulă ca contrară, ba chiară condamnă tdte 
acele fapte, cari suntă de natura aceleia, pentru care a- 
legătorii neorientați ilă premărescă pe d-lă generală!

Uitatu-și-au felicitatorii de cuvintele Maiestății Sile 
rostite la Deva și la Clu.șă? De și-au uitată, e vrednică 
de compătimită facultatea memoriei loră. Decă însă le 
negligăză, ceea ce este mai probabilă, atunci ișl permită 
a comite o desondre directă față cu Dotnniiorulă.

După aedsta citezi! „Kolozsvar11 cuvintele 
Maiestății Sale rostite preoținiei gr. cat. la Deva, 
apoi cuvintele rostite totu acolo preoținiei gr. 
or., precum și cuvintele rostite din partea Maies
tății Sale la Clușă, atâtu preoținiei gr. cat., câttî 
și celei gr. or. Apoi întrebă: „Consună cu
vintele acestea ale regelui cu sărbătorirea lui 
Doda?—De siguru nu !“—răspunde totu „Ko- 
lozsvar11, apoi continuă:

... Preoții români stau in fruntea agitatorilor^ și 
pe credin ioșii eoncrecjuți loră ii învață, nu la onorarea 
Maiestății și a voinței lui, ci la sărbătorirea lui Traiană 
Doda, care negă statulă și valorea dietei... Ultraișlii, în 
contra admoniârei ce li a făcut’o Maiestatea Sa, predică 
poporului vătămarea constituției, nerespedarea legiloră, 
nebăgarea in semă a datorințeloră patriotice, predică ura 
și dușmănia intre naționalități.

Întruparea ideiloră loră dușmănose statului au aflat’o 
in timpulă mat nou în persăna lui Traiană Doda. Și 
prin adorarea d lui generală din partea loră, prin cu
vintele și faptele loră se pună in cea mai acută contra
zicere cu ceea ce a 4|?C| și a dorită Maiestatea Sa... 
In adevără nu scimă, să ridemă, ori să ne măniămă in 
fața aceloră prea încordate „minciuni", cu cari ultraișlii 
români voiescă să ducă î:i rătăcire pe poporă.

Cum vede ori-ee Română, generalulft Tra
ianu Doda a loviți! cuiu’n capii, și de aceea îi 
d6re cumplit,ii pe Ungurii dela putere

Câtu pentru cuvintele Maiestății Sale rostite 
în Ardealti, le reamintitul! Româniloru ca să scie, 
că Maiestatea Sa 11-a impusă Unguriloră dela 
putere să respecte legile, așa precum le respectă 
și Românulă.

In fine statulă acesta nu e numai ală Ma- 
gliiariloră și patria acăsta nu e numai maghiară, 
ci e deopotrivă statulă și patria tuturora cari 
damă bani și sânge pentru susținerea ei.

De aceea dicemti: generalulă Doda a lo
vită cuiu’n capă, pe Ungurii dela putere îi dfire, 
ăr Românii îșl facă datoria ca Români și ca pa- 
t.rioțl.

SUIRILE D1LEL
In ședința societății istorice ungurescl ținută in 

Joia trecută, Bal'agi Aladar a cetită ună tractată privi
torii la Maghiarii din Moldova, spune .Ellenzek* Co.i- 
ferențiarulă Z'ce intre altele, că încă in seeululă trecută 
se aflau număibse colonii maghiare nu numai în Mol

dova, ci .și in Basarabia, Po folia și Uerania. Astățjl insă 
au dispărută aceste colonii, rămânendă mimai in Mol 
dova. Der și Maghiarii din Moldova, (Jiee conferenția- 
rulă, stau ren in privința naționalității; nu au decâlu 
ună singură praotujde naționalitate maghiară, ceilalți 
suntă italian! catolici, intre cari și câțiva poloni și ger
mani. Dintre preoții maghiari numai umilă scie ungu 
reșce; preoții italiani se înțelegi! cu credincioșii loră ma
ghiari in limba valahă. Acești preoți — (fiee Ballagi — 
voră fi măeștr' de limbă in interesulă statului română 
in loeă de a fi păzitorii credincioșiloră loră, pentru că 
Ciangăulă, decă odată se valahisăză, câtă mai iute ișl 
schimbă confesiunea și se face greeo-oiientală. In fine 
c-onferențiarulă aminlesce, că înainte de asta cu 10 ani 
se aflau 6 preoți maghiari in Moldova și constată impor
tanța missiunei, cu atâtă Jmai verlosă, căci pe < ând 
până acum copii de scolă maghiari erau instruaț! de 
cantorii ungures I. acum li se dă instrucțiunea prin în
vățători de stată români, așa că copii Ciangăiloră nici 
religiunea nu o potă învăța până in fine in limba un- 
gurescă. — Să nu se uite că ședința s’a ținută sub pre
ședinta lui Hunfalvy.

—x—
In comitatulă Turda-Arieșit s'au estradată in de- 

cursulă lunei lui Octomvre 7 pașapărle pentru trecere 
in regatulă României; au incursă în darea directă 
48,975 fl. 60*/a cr., au remasu inse restanță cu finea 
aceleiași luni 373,499 fl. 80'/, cr.; in darea militară au 
incursă 2104 fl. 64 cr., au remasu restanță 40,699 fl. 
31'1, cr. In fața acestora colosale restanțe de dare, 
comitetulă administrativă îndruma pe inspectorulă reg 
de dare, ca în viitorea adunare a comitetului să aștărnă 
ună proiectă motivată, in care să și espună părerea 
decă și întru câtă ar fi consultă, ca în t6te acele co
mune, unde restanțele de dare suntă mari, să se trimită 
esecutori de stată, cari să nu esă din comune până nu 
se voră încassa t6te restanțele. Deocamdată inspecto
rulă de dare propune și comitetulă primesce ca din 
suma totală a resfanțeloră să se stergă 5458 fl. 18 cr. 
— Bre multă ați stersă, nu v’ați deochia! De altmin
trelea ne’ndoimă că eseculorii voră mai avă ce să ia 
sărtnaniloră âmenî; pole că cenușa din vatră, decă o 
voră mai ave și p’asta,

—x—
Din Blașiu primirămă o corespondență, prin care 

ni se descrie in colori negre starea comercianțiloră ro
mâni de acolo. Față cu 13 firme străine, mai tăte ji- 
doves-i, se află in Blașiu numai două firme românescl și 
nici acestea nu se potă susține, din causă că publiculă 
Blașiului nu-i pre sprijinesce. N'ar fi mirare, decă a- 
cestă pub ică ar fi străină, seu dăcă ar fi ună publică 
nepricepută, der cu atâtă mai neplăcută impresiune face 
împrejurarea acesta, fiindă că publiculă diu Blașiu e 
ună publică inteligentă și aprope curată românescă. Totă 
așa ni se spune că stau treburile și in privința indus
triei românesc!. Cumpărătorii nu pre caută, dăcă in- 
dustria.șulă este română ori străină. Să nu nite însă 
Românii, că ministerulă ungurescă pentru prevederea 
glotașiloră cu cele trebuinciăse a dată paralele pe mâna 
„Kulturegylel“-ului, pentru ea acesta să le scie impărți 
aslfeliu, ca nu cumva să li se facă parte și industriaș: • 
loră români. Buțini industriași, puțini comercianți ro
mâni avemă, der celu puțină pe câți avemă, să-’ spri- 
jinimă, căci de nu-i vomă sprijini noi, străinii de si
gură nu-i voră sprijini.

■—x—

(?) FOILETONU

LOGOFETVLV MATEIU
NOVELĂ.

— Mai stai leliță Rado, — grăi Măruță, — mai 
stai pănă vom găta cu tote rufele, — repeta ca, der 
înzadaru, căci era târdiu, și nu'i venea nici Radei la 
socotelă să întârdieze pre multă.

Măruță rămase singură.
Câtu se vădii singură, i se părea că este mai su

părată ca pănă acum, și mâhnirea se împreună cu pu
țină frică. O frică despre care nu’și putea da seină.

Stătu o clipă fără să facă altceva, decâtă ca să’și 
primble ochii dela unii locu la altulu, rămase apoi cu 
ochii ațintiți la unii singură punctă,mai pe urmă se 
duse la ferestră, privi afară la întunereculă, ce din căs- 
cioră i se părea și mai întuiiecosu de cum este, se în- 
tdrse dela ferestră’ apucă în mână erăși haina cea arsă 
cu ferulu, o privi cu mare băgare de semă și apoi o 
aruncă într’unu coșă, ce se afla alăturea.

începu să calce mai departe.
Trecuseră felu de felu de rufe prin mânile ei și 

pe tote le-a călcată cum se cade și le-a întocmită câtă 
se pote mai bine; tocmai cătră urmă îi veni la rendă 
cămășile logofătului Mateiă, pe cari le îngrijea Măruță, 
fără să scie cocona Eleftera ceva.

Era obosită, cu tote acestea, când vădu aceste 

cămăși frumosă spălate, par’că căpătă puteri prospete, 
par’că’i fugise obosela și se apucă de călcată din totă 
inima.

Să fi vădută cineva câtă de binișoră umbla Mă
ruță cu aceste cămăși, să fi vădută cineva cu câtă plă 
cere le aședa ea în lădiță, alăturea cu hainele ei, în- 
tr’adeveru că ară fi trebuită să se afle pătrunsă de un 
simții de plăcere și de compătimire, căci i-ar fi făcută 
impresiunea, ca și cum Măruță ar fi spusă acestoru 
reci cămăși totă durerea sa.

li mai trecuse din amărăciune și îndată ce găta 
cu lucrulă se lăsa, mai multă fasă^voia ei, pe lada în 
care erau rufele, își puse cotele pe genunchi și capulu 
în palme și astfelă se gândea dusă, de par’că’și uitase 
de oboselă.

Adormi pe ladă și rămase cu luminarea aprinsă 
pănă târdiu.

Toți se culcaseră.
Nu mai era nici un sgomotă, fără numai în de

părtare se audiau nisce clopote dela cireada de vaci și 
nisce lătrături prin sată.

Măruță deodată sări dreptă în picidre. Se uita 
juru împrejură și par’că nu vedea nimică. Nu’și putea 
da semă despre somnulu și despre neliniștea, ce o cu
prinsese.

Iși aduse aminte de cocona Eleftera, și ună nă- 
cază, care’și afla espresiunea într’ună plânsă greu, o 
cuprinse pe Măruță și plângea biata, și nu era cliipă să 

înceteze, când de odată aruneându ochii pe păretele de că
tră răsărită, zări icdma maici Domnului, care încă era 
cu lacrimile în ochi.

Măruță îșî opri plânsulă, îșl șterse obrajii și se 
uita cil evlaviă la sfânta iednă. Inima i se liniști și 
fără a dice vr’ună cuventu, se duse la iednă și o 
săruta, și par’că îndată după aceea s a simțită mai bine.

Dela iednă merse la ferestră.
Afară era întunerecă. Era întunerecă tare și n a 

vădută nimică. Se întorse erăși la iednă, o săruta 
încă odată, se culcă și atunci îi veni în minte vieța ei 
de odinioră, își aduse aminte de maică-sa, care la ple
care îi dasc bune sfaturi, se cugetă la Mateiă și în a- 
ceste gânduri adormi

VII.
Logofătulă Mateiă era la otacă și sta de vorbă 

cu bucătarulu George.
— Astădi se înplinescă trei ani de când slujescu 

pe boerulu, și scie sfinții, că de procopsită totu nu 
ine procopsescă, par’că lucreză în secă, — grăia bucă- 
tarulă și după ce rămase o bucată de vreme pe gân
duri continuă: — Nici să mă ’mbracu nu’ml ajungă 
paralele; adevăru a grăită celu-ce-a ijiBă, că decă n’ai 
cliiagu din capulă locului, anevoiă poți înainta.

— Ce mai atâta vorbă, bucătare, — începîl logo- 
fătulă, — ce mai atata vorbă! Câți omeni au ajunsă 
de ’șl-au legată calulă de gardă, câți dmenl groși la 
chiiniru cunoscu numai eu, cari din nimică ’șl-au făcută
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Sub titlulă „Luptă între confesiuni,* cetim in • Ellen- 
zâk“: „In Brașovă a isbuenită ună conflictă intre greco- 
catolicl și greeo-orientall. Biserica de acolo și o avere 
ca de vre-o jumătate milionă s'a dală in proprietatea 
greco-orientaliloră. Preoțimea gr. or. și-a începută eser- 
ciarea dreptului sâu cu aceea, că a esehisă dela biserică 
pe greco-catolicl și pe preoții loră. PreotulQ cestoră din 
urmă a vrută să oficieze Duminecă, epitropia bisericei 
gr. or. insă l’a oprită dela acesta. Atunci preotulă a 
cerută ajutorulă poliției, dăr nu l’a căpătată. A scrisă 
după metropolitulă Mironă Romanulă, care a și venită 
la fața locului, a provocata să vină înaintea lui repre- 
sentanții comunității bisericescl gr. or., dăr aceștia nu 
s’au presentală. Amărăciunea in cerculă confesiune) gr. 
cat. e gigantică. Că ce sfârșită va ave acestă luptă, la 
totă casulă semnificativă, pole că vomă sci in filele ce 
urinâză.11 — Nu puleină decâtă să tjicemă: ferice de 
„Ellenzek 1 că trăiesce în nescire de cele ce se petrecă 
in Ardeală, și viii de cetitorii lui cu informațiunile ce 
li le dă! De altmintrelea amă mai arătată și altedățl 
că foia kossuthislă scrie alandala.

—x—
In <}'ua de 26 Octomvre v. s'a logodită d 1Q ingi

neră Aurelii Belești din România cu d-ș6ra Ecaterina 
Stănescu, fica d-lui comerciantă din locă Tache Stănescu. 
Cununia se va sărbători in 8 (20) Noemvre. — Adre- 
9ămă tinerei părechl și părințiloră cele mai căldurose 
felicitări.

— x —
O interesantă descoperire pentru literatura nâstră 

s’a lăcută in filele acestea. Cetiamă și admiramă fa
bulele din Chichindealti, der nu sciamă unde zacă osă- 
mintele și nu sciamă nici anulă, când acestă bărbată 
a încetată de a mai scote din pena si scrieri pline de 
spirită de feliulă celoră cunoscute. „Luminătorulă“ ne 
spune, că paroch'ilă din C.hișoda, d-lă Emiliană Micu, 
prin o întâmplare norocoși, descoperi in matricula bise
ricei sârbesc! din Timișâra dalele autentice referitore la 
menționatulu literată. Conformă acestoră date labulis- 
tulă nostru a mărită la 20 Ianuarie 1818 în spitalulă 
misericordiană d n Timișora și a fostă înmormântată la 
22 lauuariu de parochulă Timișdrii Ioană Vasi.-i în ci- 
miterulă din locă.

—x—
In cjiua de St.-Mărtină, Jidovii din Pojunti au pre- 

senlală, ca in toți anii, prin o Ueputațiune Maiestății 
Sale în Viena 8 gâsce grase.

—x—
In săptămâna crecută corpulă oficereseă ală garni- 

sănei din Brașovă a serbată jubileulti de 40 de ani 
de serviciu militară aiă colonelului Karol Soos, roman 
danlulă regimentului de infanteria din locă.

—x—
In comuna Cuciulata au arsă la 3 Noemvre n. 

edificiile a 10 economi. Paguba e de 3470 tl. In Tu- 
dorița pricinui ună focă o pagubă de 104 fi.

—x—

Furturile mai lipseu la universitățile unguresc!. 
„Pester Lloyd" dela 9 Noemvre ne spune că de pe mesa 
pedelului Universității din Pesta s’a furată o serisâre 
cu 100 11. ce era adresată studentului universitară Co- 
loman Kocsiss. Hoțulă s’a descoperită in persdna stu
dentului farmacistă Benjamin HavlikovicI, care fu ares
tată mărturisindă fapta.

—x—

Casierulă Mix Morgenstern dela bancherulă R. 
din Viena a fugită blândă cu sine din cas-ă 36,000 fl. 
Poliția din țâră și din streinătate a fostă incnnosciințală 
și defraudalorulă e urmărită.

—x —
Scirea publicată in Nr. 237 ală fâiei năstre, cu 

privire la înaintarea d-lui Gregoriu Pușcariu la rangulă 
de administratoră protopopescă peste tractulă Ciceu-Cris- 
turului, suntemă rugați a-o modifica în sensulă, că d-lă 
Pușcariu este ce i dreptă denumită administratoră pro- 
lopopescă peste numitulă tractă, dâr a rămasă și mai 
departe preotă ală Betlenului, care este reședința proto
popiatului Ciceu-Ciistură. Rectificarea acesta ni-se cere 
in interesulă celoră cari au afaceri cu respeclivitlă oficiu 
protopopescă.

Boia prințului de coronă germanii.
Prințulă de corână ală Germaniei e greu bolnavă, 

precum ne-au comunicată telegramele din Berlină și din 
San-Remo. Prințulă are boia renumită ,,racă“ în gâiă 
și e absolută necesară să fiă operată, dâcă e vorba să 
mai trăiască. Unii medici speră că-lă voră pută opera 
prin gură, er nu prin tăerea gâtului; alții cjică că nu 
se pote prin gură, deărece raeulă e pre josă și nu se 
păte introduce nici ună instrumentă pănă acolo, fără a 
periclita vieța pațientului, și deci suntă pentru operația 
pe afară prin tăerea gâtului, sâu mai bine tjisă prin des
chiderea gâtlejului. Acâsta o susține și Dr. Stoik, pro- 
fesotă la facultatea de medicină din Viena, o autoritate 
in specialitatea largugoscopiei. Dâcă operațiunea se va 
face acum, atunci e de ajunsă eslirparea unei părți din 
gâtlejă, er de se va amâna lucrulă, atunci va fi nevoiă 
de estirparea gâtlejului întregă. Parfea estirpată din gât
lejă se înlocuesce cu ună felă de țevă. Dr. Siork se 
îndoesce că adi ar mai pută avă succesă operația. Acâsta 
trebuia să se facă de multă.

Pregătiri militare turcesci.
După o telegramă din Constantinopolă o comisiune 

militară turcescă inspectâză punctele importante strate
gice dela granița Asiei mici și pe malurile Mării Negre, 
der mai alesă pe Bosforă, spre a-șl da apoi avisulă cu 
privire la fortificațiunile ce ar fi de făcută. O comisiune 
compusă din 45 ofițeri de tăie armele se ocupă eu fa
cerea unei nouă cliarte a provinciei Rumeliei.

Și cu privire la marina turcescă domnes e o mare 
activitate. Acum câteva dile s’a începută construirea 
unui nou torpiloru în arsenalulă din Constantinopolă.

Espedițiunea italiană în Africa.
Pregătirile militare ale Italiei pentru espedițiunea 

plănuită contra Abisiniei s’au terminată. Corpulă de es- 
pedițiune se află deja in Massauah și în curândă va fi 
întărită cu o brigadă de reservă din 6000 ămenl. Ge- 
neralulă San-Marzano a lua'ă comanda supremă peste 
corpulă de espedițiune și a adresată Jună manifestă că- 
tră triburile amice Italiei prin care le face cunoscută lio- 
tărîrea Italiei d’a-șl apăra drepturile sale pe acelă te
ritoriu.

Aslfelă, dâcă regele Abisiniei nu va da satisfacțiune 
Italiei și nu va da garanții că colonia italiană dela Mas
sauah va fi lăsată ’n pace; atunci ne aflămă in ajunulă 
unui răsboiu italo-abisiniană.

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

BUCURESCI, 14 Noemvre.— Se desminte 
scirea că ministruld de esterne ar voi să demi
sioneze din causa unoră diferențe cu guvernulu 
grecescu.

SAN-REMO. — Starea sănătății prințului 
de cordnă e în generalii escelentă (?). Momentană 
nu’i e în periculu viăța.. Suferința p6te dura 
ani întregi. Dr. Makenzie a plecată, dăr se’n- 
tărce peste 14 cjile îndărătă.

DIVERSE.
Conservarea ouăloru. O esposițiă de ouă conser

vate a avută loră in Anglia; ea a dată resultate ce me
rită a fi semnalate. Primulă premiu a fostă câștigată de 
o grămadă de ouă conservate în tărâță cernută, ouăle 
fiindă așezate cu vârfurile ascuțite în josă. Ouăle care 
au fostă sparte erau bune și albușulă era cu totulă lip
sita de ori-ce odăre sâu găsită. Ală doilea premiu a 
fostă câștigată de ouă unse cu ceră și untă-de-lemnă, și 
păstrate in sare; ală treilea de niște ouă unse cu seu 
și păstrate in vară topită prin căldură și cu totulă la 
adăpostă de acțiunea aerului. Erau espuse de asemenea 
și ouă păstrate prin ajutorulă frigului seu în preparațiunl 
de sare și apă, de vară stinsă, etc. Nici ună procedeu 
lichida n’a avută nici ună succesă în acâstă esposițiă.

0 interesantă invențiune. — Fârte multa promite 
o invențiune, prin ajutorulă căreia cu cea mai mare si
guranță se polă evita nenorocirile, cari pe tâtă diua ve- 
demă că se întâmplă de a deraila trenuri și a se lovi 
unele cu altele, stingândă vieța a sute de pasageri Prin- 
cipiulă acestei invențiunl se baseză pe ună aparată de 
siguranță, care prin mijlocirea electricității merge la o 
distanță mare înaintea trenului. Decă este vre-ună pe- 
riculă aparatulă ca avantă gardă ilă face cunoscută prin 
ună sgomotă automotă așa, că mașinistului i se dă po
sibilitatea de a opri trenulă din depărtare față de pe- 
ricululă, ce se apropiă Introducerea acestui nou apa
rată la căile ferate ar feri publiculă călâtoră de multe 
pericule.

Pianu autonomatu. — In Viena se află espusă în- 
tr’ună deposită de instrumente musicale ună claviră care 
a atrasă o mulțime de curioși ca sâ-lă vadă. Clavirulă 
jocă aprope 203 piese de diferiți componiștl fără de a fi 
pusă în mișcare prin vr’o mână oinenâscă. Ună atare 
claviră nu are predilecțiune pentru o piesă mai multă 
ca pentru alta, nu e supusă capriciului și nici nu sufere 
de indisposițiune, după cum aucjimă adeseori <|icândă 
pianiștii noștri. Clavirulă automată nu dispune de tonu
rile bas și de acordurile violinei celei mai înalte, ci po
sede numai seria tonuriloră de mijlocă. Perfecțiunea a- 
cestui claviră automată e mare. De presentă se lucră 
pentru ca acestui instrumentă musicală să i se dea și 
forma unei figuri 6e omă cu pără lungă și ondulătoră.

Rectificare. — In Nr. 239 ală fâiei năstre, la scri- 
sdrea de aderință din Oravița, adresată d-lui generală 
Traiană Doda, este a se ceti la subscrieri; Iacobă Bo- 
tosă, butariu și nu brutariu ; Valentinii Dioniu, în locă 
de Valeriu Dionisie și Mateiu Beica, în locă de Matia 
Beica.
Editoră și Redactoră responsabilă : Dr. Aurei Muresianu.

avere! Ean să nu beai pe câtă beai, ean să mai lași 
pe Rădița și să mai răreșcl cinzccurile, ai vedea ce de 
mai părăluțe 'ți-ai aduna! La ce-i bună omului și atâta 
băutură ?

— Ei logofete, eu te țineină oniu mai din lume. 
Bat o Duinnedeu de țuică, că nici n’o beu cu mare 
plăcere; o beu și eu ean așa... de năcazu... și chipu, 
ca să nu’i uită gustulu. Uite logofăte, unulă și cu unulă 
facă doi și doi și cu doi suntă patru—grăi bucătarulă, 
— și decă te-ai {slobozită la țuică, par’că te îndemnă 
draculă. Bău, și eu de multeorl m'am gândită sâ mă 
lasă de băutură, der ce sâ facă decă nu se lasă ea de 
mine! Și-apoi în cele din urmă, cui să aduuă eu pa
rale? Nevastă-mea m’a lăsată, adecă eu am lăsat’o pe 
ea, n’așă fi mai cuuoscut’o! căci de n’o cunoșteamă pe 
ea, pote nici la băutură nu mă damu. Nu-i vorbă, lo- 
gofete, să nu gândcscl că eu... acuma sunt betă, der 
ean vorbescă și eu să’ml trecă de urîtu. — Frumosă 
mai era nevastă-mea, bat’o ciorile, și pe lângă că era 
frumosă, o chema și Florea. Curată H6re, logofeto, — 
adause bucătarulu dând din capă, — der vedl, cum se 
întâmplă, florea frumosă place la totă lumea, și eu bie- 
tulfi de mine munceamă ca unu prostă și totu ce câș- 
tigamă, căram acasă și cu tote acestea n’aveamu o haină 
de Domne-ajută pe mine și nici o cămașe mai de ceva. 
Umblam și eu în dreptă și în stânga, munceamă în su- 
dorea feței mele, numai ca să’șl potă cumpăra Florea 
jnea sulimană. Șl-apoi dreptu să’ți spună, logofete, nu 

mî-ar fi fostă ciudă, decă Florea, nevastă-mea, ’șî-ar fi 
cumpărată sulimanulă pentru mine, der femeea totă 
femee! Ea’șl cumpăra sulimanulă pentru alții,— isprăvi 
bucătarulă.

— Și cum se pote una ca asta?—începu Mateiă, 
căruia i-au făcută mare impresiune vorbele bucătarului. 
Se cugeta la Măruță, care încă era frumosă, și deși nu 
prea punea temeiu pc vorbele lui George, totuși se afla 
ore-cum pusă pe gânduri.--Multe mai suntă în lume!
— adause Mateiă și începu se se primble.

— Ei logofete, apoi te mai miri că n’arnă pa
rale? — continuă bucătarulă. — Și-apoi coconulă Nae 
îmi dice că’să so..., aci se opri căci nu scia să ispră- 
vescă vorba.

— Socialistă, •— completa Mateiă cu unu zîmbetu 
pe buze.

— Așa cum dici d-ta, logofete! — începu bucă
tarulă. — Așa dice coconulă Nae, când îi spună că eu 
lucreză șepte dile în săptămână, cu tote că eu așu putea 
jura că este tocmai așa. Ean fă socotela logofete, dâcă 
de atâta cârdă de vreme așu aduna paralele pentru a 
șeptea di, să lăsămu sărbătorile să trecă dela mine, apoi 
spune dreptă, n’așă avea eu unu căpitălașu bunicelu?
— gătă bucătarulă seriosu.

— Să le lăsămu astea, —- grăi Mateiă. — Par’că 
începuseși să spui de nevastă, de Flârea, — continuă 
elă și cu tote că logofătulă cam rîdea de George, totuși 

se afla într’o astfelă de situație, încâtă chiar și vorbele 
acestuia îi făceau impresiune, întocmai ca unui bolnavă 
desnădăjduită sfaturile unei babe.

— Dă o la pustiulă flore! — întrerupse vorba bu
cătarulă. — Ce-a fostă s’a uscată... acum să vorbimu 
de alte lucruri. Dău, scii logofete, că nici să-mi aducă 
aminte nu’nn mai place.

—• Ei bucătare George, te-ai prostită cu totulu, 
de când nu mai ești cu Florea! — dise în glumă Ma- 
teiu și se uita cu dinadinsulă la bucătară, care începuse 
a zîmbi.

— Dă-le pace logofete... dă-le paec, căci m’amă 
săturată. Cine știe pe unde-o mai fi nevastă-mea; eu 
vădă însă că nici cu ea nici fără ea nu m’amu putută 
procopsi, șl-apoi scii, când te lasă nevasta, atunci să 
iai tu cârpa în capă și să faci trebile ei. — Așa am 
ajunsă și eu. Spală George și fă de mâncare, dac’ai 
fostă prostă! — «Na! grăi elă dându’și peste capă cu 
pumnulu, „na“l repeta elu, „dac’ai fostă dovlecu, na!« 
adause elă pentru a treia oră, „decă țl-a trebuită ne
vastă frumosă“!

Logofătulă Mateiă rîdea, cu tote acestea nu era 
veselă.

— Bine măi bucatare, decă ți-era nevasta urîtă, era 
mai mare procopselă? — întrebă elă într’unu târdiu, 
der George n’a luată semă la acestă întrebare și începă 
să vorbescă mai departe judecându-se pe sine.

__________ (Va urina)
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Ournulo ia b iik« Vl> ai 
din 12 Noemvre st. u. 1887.

CuFsuiu pieței Brașovt;

din 14 Noemvre st. n. 1887.
Rentă de aură 5* „ . . .------
Rentă de hârtii o0/, . . 99.40 
împrumutul!! căiloră ferate

ungare........................ 149 25
Amortisarea datoriei căi-

loră ferate de ostă uug.
țl-ma emisiune) ... 9720 

Amortisarea datoriei căi-
lorâ ferate de osta ung.
(2-a emisiune) ....-----

Amortisarea datoriei căi-
lora ferate de osta ung.
(3-a emisiune) . . . . 113 | 

Bonuri rurale ungare . . 104.75 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.55 
Bonuri rurale Bauat-Ti-
‘mișB “........................ 104.—

Bonuri cu cl. de sortare 104. -

I

Bancnote românesc! .... Cump. 8.56

Argint românesc . .

Napoleon-d'orl . . .

Lire tureesel 
oz./u .

. 112 — Imperiali .

. 135 ■ -
82.70 ;

Galbeni

Bonuri croato-slavone . . 104 25 
Despăgubire p. dijma de 

vina ung......................... 99 25
împrumutul!! cu premiu 

ung.................................. 123 —
Losurile pentru rcgularea 

Tisei și Segedinului . 123.20
Reuta de hărtiă austriacă 87.45 
Reuta de arg. austr. . 
Renta de aură austr
Losurile din 18f>0

I Acțiunile băncc) austro-
I ungare........................889 —

, Act. băncel de credită ung. 285.25 
i Act. băncel de credită austr.279.50

Argiutulă —. — GalbinI 
| împărătesc! ..... 5.93
Napoleon-d’orl .... 9.92 Ruble RușescI ,

________ — I Mărci 100 împ. germ. . . 61.5b
Bonuri rurale transilvane 104 25 Lon Ira 10 Livrea sterlinge 125 25 DiscontulO

Scrisurile fone. »Albina» 6°/0 .

n >

DICȚIONARU
germano-romanu
ni ’ . 1 u< | DE £■ i ■' • - | '

THEOCHAR ALEXI 
A NOUA MIIĂ de EXEMPLARI!

Opă aprobată de Miiiisterulii InstrucȚiunei Publice 
ală României sub Nr. 11,230 din 27 Octomvre 1806.

Agreată de Maiestatea Sa Carolti I. Regele Româ
niei, conformă notei înaltului Seu Cabinetă din 26 (8) 
Deceuivre 1866.

Se află de vendare la foto librăriile notabile.

fi. 1.50 seu 3 lei 50 bani exemplarul^.
Librarii primescă raliate forte considerabile.
A Se cefe1 exemplare din Tipogratia ALEXI, căci 

celelalte simtă contra-făcute. 5—12
§ XX 

XX 
XX

'S.

8.50

9 90

11.20

10.20

5 87

101—

98—
110—

7—10’/, pe

Vând. 8.61

anii.

8.55

9.95

11.26

10.25

5.91

102.- -

99—
HI.1/»

cătră
care
vortî
sumă

A

Se adopteză
Unit copilu, fiă și nelegitimă, de 

o familiă cultă de funcționară, 
n’are copii, 
plăti odată 
dre-care de 
,se adresa

la redacțiune.

1—3

Părinții copilului 
pentru totdeuna o 
bani.
pentru. informații!»!

!l

.1,1. I.

Anunță de esarendare
Bunul ti comasata dela B a c e r d e a , g r â n 6 s ă (Buztis-Bo- 

csftrd) aprbpe, de Blașin, ca stațiune de cale ferată în Ci’ăeiiinelii,i(Karâ- 
csonfalva), care este proprietatea fondului Basilitann din Blașin, constă- 
torii din circa 500 jugăre locu arătoru și grădini, 260 jugfire fenațo, 
împreună cu dreptulu regală de crîșmăritil, se dă în arendă pe calea 
licitațiunei publice 
arie 1888, pănă în

Licitațiunea 
in. în cancelaria

Doritorii de 
esclamare de 6000 fi. V.

Pănă la începerea licitațiunei se primescă și oferte sigilate pro- 
vbcfute cu vadiulu de lO’/o.,întru atâta. încâtu în acelea se va oferi o 
sumă fixă, și oferentele va declara că cundsce condițiunile de licitațiune 
și le primesce.

Toții atunci se va esarenda pe calea licitațiunei publice pe 
periodulil de 6 (șese) ani, îucependu dela 1 Ianuarie 1888, și M61*a Cll 
4 (patru) petri dela Petrisatu (Magy.-Peterfalva) alu cărei prețu de 
esclamare este 2500 fl. er vadiulu 250 fi. v. a.

Condițiunile de licitațiune se potu vede în cancelaiia subscrisului.
Blașin, 11 Noemvre 1887.

pe periodulu de 6 (șdse) ani începgndii din 1 
1 Ianuarie 1894.

se va țin6 în 15 Deceuivre a. C. st. u. la 
advocaturei archidiecesane.
a licita au a depune unu vădiți da 10% dela

a.

’M

Ianu-

2 6re

suma
I- 1

1—3
Ludovicii de Csato,

advocata archidieces.

Mersulă trenuriloru
Valabilă dela I luniu st. n. 1886.

pe linia Pretlealfl-Budapesfa și pe linia Teisașă-Aradd-Biidapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealii-Budapesta Budapesta—I* re «lealii

Trenă Tren Trenă 
ecceleral omnlbua 

persăne

Trenă 
omnibua

Tren ii I Tren 
de pera. accelerat

Bueurescl

Predeal^ (
(

4.30 7.30
1.14

TimișO

Brașov6
Feldmra 
Apatia
Augustină 
Homorodă
Hașfaleu

( 
(

9.12
9.35

10.12
1.45

(
(Sighișăra

Elisabetopole 
Modiașfl 
Copsa mieii
Micăsasa
Blaștu

i Crăeiunelă 
Tmui}&
Aiudfi
Vințuld de 
Uidra
Cacerdea
Bbiriatt
Apahida

Clația
Nedeșdu 
tlhsrbâu 
Aglnrișâ
Stana 
Haiedinfi
Ciucia
'Bucia
Bratca
Vadă 
Mezfi-Telegd 
Fugyi-Vâsârhely 
Veneția-0r&4>>

( 
(

susâ

( 
(

7 20
757
8 24
8 47
9.29
9 37

10 53
11.00
11 34
12.03
12.26
12.42

1.11
1.23
2.06
2.27
2.49
2 56
3.12
3.46
5.01
5.21

6.01
6.19

7.12
7.41

8.20
8.46

Oradis-nare 

P. Ladâny 
Sioliok 
Buda-peat*

Viena

Nota:

9.11
9.16

10.37
12.20
2.15

8.00

4.01
4.47
5.28
5.59

6 49
8.35
9.02
9.12
9 56

10.37
10.59 
11.16

11.37
12.16
12.33

i.51
2.i8
2.48
2 56
3 64
4 51
5.28
5 56

Trenă 
de 

peraâne

10.50
1.33
4.24
10.06
2.15

2.32

Trenă 
de 

persone

6 37
6.58
7.14
7.29
7.56
8.18
8 58
9.1o
9.34
9 53

10.28
10 47
10.57
11.07
11.19

1.16
3.29
6.33

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Lailiny 
Oradea mare

Venția-Orădii 
Fudi-Oșorheiu 
Teleagii
Vadă
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiediu
Stana
Agbiriș
Glârbău
Nedișu

Clașiu

Apahida
Ghiriș

Cacerdea

Ui6ra 
VințulQ de 
Aiudâ 
Teinșfi 
Grăeiuntlă 
Blașfi 
Mieăsaea
Copța mic
Mediașă 
Elisabetopole
Sleișdra 
Haștaleu 
rioinorod 
AugustinQ 
Apatia 
Feldiâra

drațovE 

Timișa

[

1
I

1 
(

susu

i
(

Predeaiâ

Bucurase!

(
(

Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grâse.

Tipografia ALEXI Brasovfl.

ll.iol —
7.40 2—

11.05 4.05 
2 02 5.47 
4.12

Trenfi I Trenă 
de pers. de

| peraâne

1 I-

Trenă 
a mul bus

7.11

7.33
8.04

8.58
9.28

10.31

7.40
10.42
2.02

4.78

618
9.38

12.02
2.01
2 08
2 19
2.41
3.24
3.47
4.07
4.33
5.15
5.33
5.53
6.C5

6.20
6.38

11.00 
' 1 19
12 33

1.01
111
1.18
1.05
1.46
2.25
2 50
3 03
3.35
4.01
4.20
4.55
5.42
6.01
7.27
8.08
8.36
906
9.46 5.37

i

1.55
2.53

3.28
9.35

. t . i

7.08
7.36
9.16
9,53

10—
10.09
10.19
10.48
11.55
12.34
12.52

1.34
2.13
2.46
3.31
4.32
5.02
6.63
7.43
8 23
9.02
9.52

Hârtia din fabrica Iui Martin Kopony, Zernescî

Teiușft- lradft-ISii<la}>«H(a Budapesta* Aradă-TeiușA.

Trenă Treiu Trenă de 1 > 
Trenă de Trenă Trenă

omnlbua de per«. persâno penâne de pereâne omnibn

Teiușft 11.24 —
1

3.00
1

Viena 11.10 12.10 ___

Alba-luna 11.59 — 3.59 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă <le josă 12.30 — 4.22 11.20 12.41 *

Șibota 1.01 — 4.51 s»oinok ; 11.35 5.45 —
Orăștia 1.32 — 5.18 Aiatifi 4.30 6— —
Simerîa (I'tski) 2.32 — fi 15 Glogovațâ 4.43 6.13 .

Deva 2 52 — 6-35 Gyorok 5.07 6.38 - ,

Branicica 3.23 — 7.02 faulișă .. 5.19 6.51 ___

llia 3.55 — 7.28 Radna-l.ipova 5i41 7110 —
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopii 6 09 7.37 —
Zam 4.25 — 8.11 Berzova 6 28 7.55 ___

Soborșiu 5 30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —

Bărzova 6.27 — 9.33 Zam 8.01 9.12 ___

Conopii 6.47 9.53 Gurasada 8,34 9.41 ___

Radna-Lipova 7.28 — 10 27 llia 8 55 9.58 _
Paulișii 7.43 — 10.42 Branicica 9.19 10.17 ___

Gyorok 7.59 — 10.58 Deva 9.51 10.42
Glogovațâ 8.28 — 11.25 Simeria (Piski 10.35 1107 ___

Arad fi 8.42 9.17 12.31 Orăștiă 11.11 11.37 —

Szolnok ( — 2 32 4 | Șibotti 11.43 12— —
— — 5.12 Viuțulti de joșii 12 18 12.29

Bnd apeși a — - 1 a.2Q Alba-Iulia 12 36 12.46
Viena — - 6.05 Teiușiii . 1.29 1.41 —

Slssaeria (Piski' Petroțenl

Trenă Trnnă de Trenu Trenă de Trenă
t cnnibun 1 f.wfjAco mixt persane omnibuj mixt

Aradft 5.48 6.05 ^Baaeria 2.42
Aradulii nou b.19 6.33 Streiu __ __ 3.25
N6zneth-Sâgb 6,44 — 6.58 Hațegfl — _ 4.16
Vinga 7.16 )T- 7.29 Pui — _ 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 5.58
Merezilalva — — — Banița ___ 6.4!)
TEsEiSșârs 9.02 — 9.08 PetroșenI — — 7.12

T1 na 4^6 r a» A r a><! (k Fetrușeul—Ninaerla (Piski)

Trenă de Trenă de Trenfi 1 Trenă Trehfi
peredne pereâne omnfbud 1 de pers, Otnnibuj mixt

Timiștirp
.

' 6.25 5.0b PetroșeiiI G 10
Mbrczifalva — Banița — — 6.fe3
Orczifalva 1 7.46 — 1 6.32 Crivadia — — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui — _ 8.20
N6meth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegii — — 9.01

. Aradulii nou 9.11 — 8.01 Streiu — 9.52
Aradfc 9.27 — 8.17 | SîRaerîa — — 10.31


