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Brașovu, 16 Noemvre 1887.
Din destăinuirile foiloiti germane despre în

trevederea dintre Țarulu Rusiei și cancelarul^ 
germanii, s’a pututu vede că conversațiu tea ce 
au avut’o s’a estinsu și asupra situațiunei poli
tice generale, deși numai în trâcâtă și nu cu 
deamâruntulfi.

Acesta a adus’o cu sine descoperirea fă
cută de cancelarulu Bismark, cumeă amărîciu- 
nea Rusiei contra Germaniei provine din falsi
ficarea unoru scrisori și depeși, puse la cale de 
mâni orleaniste, spre a înfățișa pe Germauia ca 
dușmană politicei Rusiei în cestiunea bulgară.

Nu se scie întru câtu acostă descoperire e 
adevărată, ori dâcă după cum amu mai spusă e nu
mai o manevră a cancelarului spre a abate pe 
Rusia de cătră Francia. Destulă că din vorbă 
în vorbă Țarulu, precum se (Jice, ar fi fostu adusă 
acolo ca să declare, că nu-i trece prin minte 
nici se atace pe Germania, nici s6 ia parte la 
vr’o coalițiune contra Germaniei, ba încă se fi 
mai asigurată, că Rusia nici pe Austio Ungaria 
nu o va ataca, presupunând fi negreșită că acesta 
nu o va provoca în nici unu felă.

Acâstă asigurare dată în nisce momente, 
când mereu se vorbesce despie concentrări de 
trupe rusescl la granița monarchiei austro-ungare, 
făcuse pe oficiosulă „Pester Lloyd“ sâ răsufle ceva 
mai ușurată și să observe următorele:

In adevără aci la noi ne intereseză în prima liniă, 
că prințula Bismarck nu va uila pe Anslro-Ungaria în 
acelă greu momentă decisivă și că Țarulă a declarată 
și cu privire la monar hia nostră, că nu se gândesce la 
ună atacă contra nostră, nici nu va lua parte la vre 
ună atacă din altă parte, care de altmintrelea e f6rle ne
probabilă. Ce privesce presupunerea, că noi nu vomă 
provoca pe Rusia, acesta stă afară de ori-ce întrebare. La 
noi nimenea n’a provocată niciodată pe Rusia, din con 
tră: de curândă amă accentuată din nou, că suntemă gala 
chiar la jertfe însemnate spre a susțină pacea . .

Aceste rânduri pline de umilință le scrie 
acea f6iă ungurâscă, care cu cunoscuta’i îngâm
fare a mersă penă a face pe Țarulu Rusiei ne
bună. Le scrie f6ia acelui guvernă, care cu 
Maghiarii lui, spre a accentua mai cu putere ma 
ghiarismulă în delegațiuni, mai alesă în anulă 
trecută, a mersă cu provocările pânâ aprdpe a 
arunca monarchia în râsboiu, așa că l’a costată 
multă ostenelă pe guvernulă comună, mari jertfe 
și multă abnegațiune pentru ca să evite deocam
dată isbucnirea catastrofei.

Der liniștea ce’i cuprinsese pe cei din Pesta, 
în urma asigurăriloru date de Țarulu, fii de 
scurtă durată. Mesagiulă tronului germană, cu 
care s’a deschisă Rcichstagulă, înfățișâză situa
țiunea ca fiindu destulă de gravă și 4'arele ger
mane suntă de acordă a reeundsce, că pasagiulu 
din discursulu tronului privitorii la politica gene
rală e unu avertismente, că trebue sâ fiă încă 
totă încordată atențiunea asupra Rusiei, spre a 
se vede pe ce cai apucă.

Acesta o simte și oficiosulă din Pesta, care 
dice că nu le rămâne nici Unguriloru dela pu
tere altceva de făcută, decâtă să aștepte, ne
greșită terindu-se în același timpu de a mai 
provoca.

Peste totă în Germania mesagiulă a produsă 
impresiunea că situațiunea e atâtă de gravă, încâtă 
oficidsa „Post“ din Berlină vede deja apărendu 
la orizontu ună viitoră răsboiu între Austro-Un- 
garia și Rusia, cu tdte asigurările ce le-a dată 
Țarulu Rusiei. Alte foi se’ncârcă a mai slăbi 
impresiunea ce a produs’o articululă din „Post“, 
ijicendu că prea departe merge; nu potă nega 
însă, precum nu nâgă nici altă oficidsă „Natio- 
nal-Zeitung4, că încordarea europână își are te 
nteiulă, după părerile ce domnescă în Berlină, 
în raporturile dintre Austro-Ungaria și Rusia.

Totă prin grava situațiune politică se es 
plică și anunțarea proiectului de lege pentru spo
rirea armatei germane prin miliții și prin gldte, 
ridicându-se etatea obligatdre la gldte încă cu 
câțiva ani. Nu putemu sci dâcă acâstă nouă în
tărire a armatei germane se face în vederea unui 
eventuală ajutoră ce Germania l’ar da monar
chiei ndstre în casă de răsboiu eu Rusia, deși 
pressa germană amenință pe acâsta din uimă că 
într’unu asemenea casă, ar eși la ivâlă casus foe- 
deris alu alianței triple. E multă mai sigură însă 
că Germania își întăresce puterea militară pen
tru sine însăși, avendu să’și apere integritatea și 
independența de ună inimică totă așa de puter
nică ca și ea, necum să’și mai potă divisa pu 
terile. Acesta a accentuat’o și discursulă tro
nului.

Prin urmare oficiosulă pestanu bine scie că 
trebue șă țină semă de avertismentul!! foiloră 
germuie, și promite că Ungurii dela putere nu 
voră provoca pe imperinlă vecină. Dâr nu pu- 
temă crede că promisiunea se va și împlini, când 
sciută și dovedită este , că Ungurii dela putere 
vrendu să trecă ca jucândă rolă în politica es- 
ternă a monarchiei, ori și când suntă în stare să 
o compromită și să o împingă într’unu conflictu 
cu Rusia.

De aceea au dreptate oficidsele din Berlină 
să considere atâtă de gravă situațiunea și să 
vâ(|a apărendu deja pe orizontfi ună viitoră răs
boiu între monarchiă ndstră și între Rusia.

Fi-va în stare să evite catastrofa contele 
Kalnoky, căruia Ungurii din delegațiuni i-au vo
tată încredere, ca senină că aștâptă dela elă să 
facă politică esternă ungurâscă. adecă politică 
aventurdsă ?

Destăinuirile foilorft germane.
Revelațiunile cjlia.rului „Kolnische Zeitung11, 

ce au fostă 6re-ctma confirmate prin reproducerea 
loră în „Nord. Allg. Zeitung11, au produsă în 
Berlină cea mai mare sensațiă. „Național Zei
tung'1 scrie :

Falsificările suntă designate ca o seriă de pretinse 
scrisori și depeși asupra atitudinii prințului Bismark ; nu 
se scie, decă s’au falsificată scrisori și depeși, provenite 
chiar dela prințulă Bismark, căci nici nu s’a precisală 
natura acteloră. E evidentă că este vorba despre ces
tiunea bulgară.

„Național Zeitung11 face alusie la protectorii 
prințului Ferdinand său la cei dinprejurulă lui.

Se bănuesce că din Sofia s’au făcută încer
cări de a face pe Țarulă să credă, că politica 
germană e favorabilă prințului de Coburg și din 
aeăstă posițiune mincindsă să se negocieze cu 
Țarulă. Numita f6iă amenință pe prințulă bul
gară cu pedâpsa meritată de cumva elă va fi în
cercată, ca prin minciuni și trădare să pericliteze 
pacea Europei și să ’șl întărescă tronuiu.

Și „Vossische Zeitung11 bănuesce pe prințulă 
de Coburg: acesta 16iă amintesce ună articulu 
din „Nord. Allg. Zeitung11, în care se Țicea, că 
prințulă Ferdinand s’a urcată pe tronulă bulgară 
numai ca prin deslănțuirea unui răsboiu euro
peană să dea ocasiune Orleaniștiloru să ’șl rea- 
liseze ambițidsele loru planuri.

Cronica politică.
D. Dr. lulius Gregr, directorul!! și proprie- 

tarulă farului cehă „Narodni Listy11, a ținută 
Duminecă în săptămâna trecută în Praga ună 
discursu care a. fostă fdrte multă aplaudată. 0- 
ratorulă a vorbită despre necesitatea d’a stabili o 
solidaritate între tote naționalitățile amenințate de 
hegemonia germano - maghiară. Solidaritatea între 
Slavii -și llomânii din ambele jumătăți ale mo
narchiei austro-ungare va fi pusă ca punctă prin 
cipală alu partidei Cehiloru tineri.

Tote fiarele din Berlină constată că discur
sulu, tronului corespunde cu gravitatea situațiunei. 
„Die Post-1 vede deja apărendu la orisontă ună 
risboiu viitoră între Austria și llusia.

„Pester Lloyd11 dice că Țarulă, în întreve
derea ce a avută cu principele de Bismarck s’a 
obligată d’a se abține în contraorl-cărui atacă con
tra Austriei, afară numai decă nu va fi atacată. 
F6ia ungurâscă, care altădată făcea pe Țarulu 
nebună și smintită, acum se lapădă de totă ce 
cunoscuta’i îngâmfare a scrisă contra Rusiei și 
declară că Ungurii niciodată n’au provocată pe 
Rusia.

Bursa din Berlină a scăzută asupra vestei 
despre numirea generalului Gurko ca generalisimă 
ală armatei ruse și ală toastului resboinică ridicată 
la banchetulă oficeriloră. Se asigură că contele Șu- 
waloff va fi numită guvernatoră generală ală 
Varșoviei.

Acum de curendu a apărută la Petersburg 
o broșură sub titlulă „fiece ani înapoi“ în care 
se <Țce că în ce privesce esperiința militară, ar
mata rusdsvă este mai pe susă decâtă tote celelalte 
armate europene, dedreee Rusia a purtată răsboiu 
acum (jece ani, pe când celelalte armate euro
pene de multă vreme nu suntă decâtă armate 
de pace.

Și „patrioții11 sciu de frică.
După cum anunță o făiă din Budapesta, ministrulă 

de honvedi br. Fejervari Geza a esmisă o ordinațiune 
eâtră corpulă didactică ală academiei de honvezi ,Lu- 
dovika“, prin care ordonă ca în două <Jile pe săptămână 
se vorbiscă nu numai profesorii cu elevii esclusivă în 
limba germană, der chiar și elevii între sine, adecă can- 
didații de oliceri pentru honvedi suntă îndatorați a vorbi 
esclusivă în limba germană.

„Nici-odală — dice intre altele »Ellenz6k“ — n’a 
dată guvernulă lui Tisza dovetjî atâtă de strălucite des
pre politica sa „națională maghiară», ca prin acăstă or
dinațiune, prin care se arată în totă golătatea sa aeelă 
spirită umilă, impotentă și nepatriotică, ce caracleriseză 
politica lui Tisza în totă aceea ce atinge pe Austria și 
pe armata comună.

„Academia «Ludovica", după cum se scie, este ună 
institută „de stată maghiară11, unica nOstră scOlă superiOră 
pentru oficerl, a căreia chiâmare este crearea de oficerî 
pe săma honvedimei. Academia este susținută esclusivă 
din tesaurulă statului; Austria, seu tesaurulă armatei co
mune nu conlribue pentru susținerea ei nici cu ună cru- 
ceră. Și baronulă Fejărvari, acesta fruntașă domnă 
maghiară, care e ună membiu ală guvernului ungurescă, 
care este celă mai dinteiu conducătoră ală honvecjimei, 
pășește ca germanisatoră, silesce pe tinărulă maghiară, 
care s’a dedicată pentru cariera militară, ca vrendă-ne- 
vrându s6 învețe nemțesce.

„Ministrulă instrucțiunei publice Augustinii Trefort 
dă ordinațiuni cu privire la scotele cu limba de propunere 
nemaghiară și aduce legi pentru obligarea la invitarea lim- 
bei maghiare în asemenea școli. Ministrulă de honvedi 
br. Fejervari, din contră, silesce pe tinerimea maghiară, 
care vre se se facă oficerl la honvedi, ca se învețe nem
țesce și se scie nemțesce așa ca și unguresce.

„Și încă acesta o boteză eroii de gură ai guver
nului și foile susținute de ei: politică patriotică. Acesta 
este politica lașității, nu a patriotismului. De o parte a 
lace mereu gură cu naționalitățile nemaghiare din patriă, 
er de altă parte in diplomația, în afacerile comune, în 
armată, in cele ce se țină de atingerile eu Austria, su
feri domnirea necondiționată a germanismului, ba încă 
a-lă și sprijini: a< esta o pdte face numai acea politică 
lipsită de principiu, care in prețulă baniloră și ală po- 
sederei puterei, în prețuia risipei și ală funcțiunei și a 
pusă în cuiu principiele și convingerea sa politică ... Și 
încă acei omeni mai cuteză a minți despre estinderea 
și întărirea „ideei de stată maglfară !* Acei omeni nu se 
rușMză a predica despre lățirea maghiarisării. Cum cu
tezați d vostru, domnitorii, a-le da peste naști nationa- 
litățiloru nemaghiare, cari denegă limbei ungurescl dreg- 
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tută dc a figura ca limbă de stată, când etă d-vostră. 
guvernamentalii, recuniseefl prin o astfcliu de politică 
a d-vâstre, că limba maghiară tocmai, atâta drepții arc 
în orgunismulu statului față cu limba germană, câtă 
drepții are și limba valahă, slovacă seu serbă?“

,Ce voră dice cu privire la ordinațiunea acesta 
„Nemzet*, • Kolozsvâr' și celelalte diare guvernamentale, 
cari pururea simtă pline cu izbucniri de ură contra na- 
ționalitățiloru ? Nit se rușineză omenii aceștia se ia parte 
la mișcările „Kulturegglef'-iste? Cum cuteză ei se spri- 
jinescă tendința „KulturegyleP-urilorit, când acele ten
dințe se opună de-adreptulă politicei guvernului ?...

,Ai pățit’o • Kulturegylet'-ule!“
Cu aceste cuvinte își începe .Ellenzek* articululă 

memorați). Er noi ț|ieemă:
De domnii, domnii sâ fii, der de fri ă toiu sg știi.

SOIRILE DILEL
Tractatulu de comerțiî între România și Turcia s’a 

încheiată și dela 20 Noemvre v. (2 Decemvre n.) se va 
pune în aplicare. Textulil tractatului e publicata în „Mo- 
nitorulQ Oficiala" Nr. 178 dela 13 (25) Noemvre.

—x—

Zeloșii învățători din Brașovă, d-nii Georgiu Mo- 
iană și Candidă Mușlea, au obținută dela esposițiunea 
cooperatorilora români din Craiova medalia de aură pen
tru escelentele lord manufacturi de ale industriei de casă. 
Ii felicităma pentru frumosa distincțiune ce li s’a făcuta!

—x—

Ni se scrie din Beiușă, cu data 24 Noemvre, că 
in comitetulă comitatensa de acolo s’au alesă la 19 1. 
c. ca membri dintre Români d lă Petru Mihuțil, direc- 
torula gininasială. și d lă jude in pensiune Ignațiu Stupă, 
in locuia a doi Unguri, dintre cari unuia a răposată, er 
altuia a trecută in alta comitaiQ.

—x—

Căpitannla poliției din Mrtcău e suspendată di.i 
postă, pentru cine scie ce lapte „patiioiice". Cu tote 
astea, precum ’i se telegrafiez! lui „l’ester Lloyd», căpi- 
tanulă suspendată, Cseresnyes, pune de patruleză di și 
nopte prin orașă doi geniarmi eu baionetele in pusei, 
ca se arate, că deși e suspend, ta, totuși are puterea’n 
mâni. Ba a pusă de s’au afișată placate mari, în care 
invită poporațiunea să mențină ordinea, dforeee pentru 
cașuri contrare a luatu cele mai severe măsuri poliție
nesc!. Aceste măsuri dau orașului aspectulă ca cum ar 
fi în stare de asediu. Poporațiunea e liniștită, der cons
ternată prin purtarea provocătore a căpitanului. — Cum 
le place „pairioțiloră" a face pe -puternicii" — la spa
tele baionetelora I Decă urnă slujbașă suspendată comite 
astfelă de năsdrăvănii, ce nu suntă in stare se facă cei 
nesuspendați1

In Nr. 242 ală „Gazetei', comunicând^ despre 
scandalulă ce s’a întâmplată in Semlacă, ama întrebata, 
decă nu cumva acesta e Semlaculă de lângă Aradu. 
Acum ni se împărtășește că acolo nu s’a întâmplată ună 
asemenea scandală. Prin urmare treime să fiă Șeml.aculă 
din eomilatulă Timișului.

— x—
,1’atrioții" din Deva ceruseră ministrului Treforl 

să le sistemisese o nouă institntbre de lete. MinistrulO 
le răspunse că nu numai nu crează unii nou posta, der 
încă din re'e 5 invățătdre esisten’e una vi fi transferată 

și postula ei se va suprima; totil astfelă are să se in- 
temple cu invățătdrele din Nosagtl, Simeria, Sâlașulfi de 
susă ș. a., vr’o 6—7 posturi. Deunădile s’au desființată 
posturile de invgțătore de lucru. — Etă unde duce ne
norocita pornire de maghiarisare: la neevitabilele fiascuri.

—x—
La construirea canalului fie Panama e ocupata, a 

vendă o posițiune distinsă, ună tânără ingineră română 
anume Ioană Giurgea, care a absolvatu studiele .-.de cu 
succesă in Parisă.

—x—
După cum spune „Unirea" din Bucurescî, autori

tatea judeeătorescă, însoțită de moștenitorii doctorului 
Drascli, a descinsă la lostulă domiciliu ală răposatului 
și a făcută cercetări. Din testamentul^ găsită s’a văzută 
că dr. Drasch are 12 inoșidre in Stiria, care întocmește 
ună întinsă domeniu; că jumătate din aceste moșii, îm
preună cu 160,000 lei ce s’au găsită în casa de (eră a 
fostă lăsată pentru ună institută filantropică în Stiria; er 
cealaltă jumătate d nei care îngrijește domeniulă de care 
vorbirămă mai susă. Acestă scire se dă tub reservă și 
amă dori să nu se adeverescă, intru câtă nu s’ar fi tes
tată nici ună bană pentru ună institută filantropică ro- 
mânescu.

—x—
In dilele trecute s’a petrecută la tribunalele de 

Ilfovă in Bucurescî următorulă casă: Unăjdomnă ceru 
să fiă divorțată de nevastă-sa din motivă că ea ișt 
mânjesce fața cu pudră și că intrebuințeză totă telulă de 
tnijlbce cosmetice la toaletă Tribunalulă a respinsă ce
rerea de divorță.

—x—
„Voinței Naționale' i se comunică, că firma Bern- 

hard Landbank et Comp, din Lipsea, care are relațiunl 
cu diferite case comerciale din România a dată /ali
mentă. Soția falitului, care este arestată, a încetată 
grabnică din vieță la aflarea acestei sciri. Fiulă susă 
numitului falită, care face comerciu de manufacturi in 
Bucurescî, a plecată la Lipsea.

Maghiarisare în Pojunti.
Cetimii în oficiosul!! „Nemzet“ Nr. 320 

dela 21 Noemvre n.:
In causa maghiarisării în Pojună, președintele reu- 

niunei »Toldy« de acolo Dr. Alexandru Vutkovich a rea- 
lisată de curendă mai molie mei folositore. Precum se 
scie, înainte cu câteva săptămâni se ventilase in reuniune 
numai idea d'a se înființa cursuri de limba ungurâscă. 
Acum iau parte 'a 29 de cursuri în 20 de localități di
ferite aprope 400 auditori. Aceștia simtă toți germani, 
mai mulțl dintre ei in verstă de aprope 50 ani. Cu deo
sebire accentueză raporforulă nostru pe consilierulă in
timă Dr. Hyacinih Ronay, care a sprijinită căidurosă 
propunerea ^președintelui Vutkovicb, când i-a comunicat’o 
jecunoscendă propunerea ca amăsurată timpului, potri
vită și dueendă Ia țintă, și totodată botări a dărui audi- 
toriloră mai săraci cărți de invățămentă. Prelegerile le 
țină în cea mai mare parte învățătorii poporali catolici 
și tinerimea academiei evang. teologice din Pojună. Au
ditori, bărbați și femei, se anunță încă in numără fru- 
mosă.

Se scie că Pojunulu e unu cuibu jidovesc!!, 
prin urmare nu e minune că sunt.u „patrioțl“ 
kulturegylef.iștl. Pentru noi are importanță de
clararea foiei d-lui Tisza, că în Pojunu se lu- 

creză pentru causa ni aghi a r i săr ei. Acdsta 
pentru acele nerușinate desmințirl „patriotice", 
că nu se lineltesce pentru maghiarisare.

Brașovă, 1 Noemvre 1887.
Domnule Redactoră 1 Vă rogă, binevoiți a pu

blica in foia d-vostră aceste șiruri ce privescă:
Fondulă pentru ajutorarea juriștiloră români din dis- 

trictulu Făgărașului, lipsiți de mijloce.
încă la organisarea constituțională a districtului Fă- 

gărașă, in anulă 1861, simțindu-se cu durere lipsa de 
juriști români din district ti și cercetăndu-se mai de aprope 
care ar fi causa, s’a constatată din t6’e părțile că causa 
este sărăcia. Părinții români din districtulă Făgărașului 
nu sumo în stare din mijlocele proprii a’și întreține fii 
loră pe la universități.

Spre a pute deci veni oreșieâtă respectivilor^ pă
rinți inlr’ajutorrt, la inițiativa și sub conducerea și ener
gica stăruință a soției mele Maria de Lemeny, ajutată și 
sprijinită cu totă zelulă din partea tuturoră Româniloră 
și dameloră române din Făgărașă și districtă, prin dife
rite mijlăce; ajutore benevole, baluri, maialuri etc. s’a a- 
dunată și înființată ună fondă pe care, câtă timpă amă 
fostă cu locuința in Făgărașă, l’a crescută, menajată și 
administrată însăși soția mea, se’nțelege pre lângă ținerea 
in evidență a tuturora percepteloră și erogateloră. După 
câ însâ s’au schimbată împrejurările in Făgărașă și ne- 
amă transferată cu domiciliulă Ia Brașovă, fundă acum 
soției mele nu numai fdrte peste mână, der încă impo
sibilă de a mai administra și mai vertosă a mai îngriji 
de menagiarea și crescerea ulteridră a micului fondă, 
după matură precugelare și mai vârtosă din acelă motivă, 
că acestă fondă, după natura și destinulă sâu, esie in 
princip u proprietatea Româniloră din districtulă Făgăra
șului, așa a credulă a fi mai bine, mai justă și mai si
gură a încredința acelă fondă părințiloră poporului, re- 
presentanței municipale a districtului Făgărașului spre 
ulteridră îngrijire, menagiare, creseere și administrare con
formă destinațiunei sale.

S’a făcută deci din partea soției mele în privința 
acesta cuvenita propunere, in urma căreia inclita repre- 
sentanță municipală a primită și in 1-ma Maiu 1872 sub 
Nr. 1566, a esinisă din sînu'ă sâu doi comisari și anume 
pe domnii Ioană Mețiană, protopresbiteră atunci la Zâr- 
nesci, acum Episcopă ală Aradului, și Ioană Comșa, pa
rodii! la Zârneștî, cu însărcinarea ca sâ primescă dela so
ția mea respectivul^ fondă cu tăte actele țiitdre de acestă 
obiectă. D-nii comisari s’au și presentată la Brașovă in 
diia de 3 (15) Septemvre 1872 și primindă dela soția 
mea protoc-blele referităre la fondulă respectivă, înteme
iată de densa la anulă 1864, le-iu cercetată cu deamă- 
runtulă și au constatai ă că socotelele s’au dusă in cta 
mai bună ordine și că fondulă după estragerea erogate
loră de 340 fl. 84 cr. și aderă 40 fl. 85 cr. spese în 
interesulă fondului, er 300 fl. ajutdre .a 6 juriști, constă 
din 608 fl. 25 cr. și adecă in bani gata 98 f). 25 cr., âr 
în obligațiuni private 510 fl., care tăte le-au primită d-n i 
comisari dela soția mea pe lângă adeverința de sub A. 
și întocmai s’au primiiu toie de eătrâ comisiunea mun:- 
cipală in ședința din 30 Septem'-re 1872, precum dove- 
desee nota oficioși a d-lui căpitani! Drăgn.șanu dtto 10 
lanuariu 1873, Nro 3149, 1872. sub B.

Acestea in'-am ținută de datorii a-le aduce pe ca
lea jurnalistică la cunoscință publică cu scopă, ca aceia

(19.) FOII ,Ei ONU.
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— N’am nebunită de locă,... der... am fostă ca ne
bună. — Asta n’are să fiă. Dică cine ce va vrea. Eu 
facă cum sciu. Nu mă ’nsoru nici pentru satii nici 
pentru boeri; eu ml ’nsoru pentru mine; și’n cele din 
urmă eu nu suntu legată cu nimică, mă ducă unde’mî 
place; omeni ca mine își caută noroculă în lumea largă 
nu’si legă capuliî așa de ușoru, — vorbi Mateiă cu 
totă încrederea în sine, și era așa dc falnică când grăi 
aceste vorbe, încâtă ori cine l’ar fi vSdutu, ar fi băgată 
de semă că vorbesce cu totă nădejdea și că dela gân- 
dulu lui nu e putere pe păinentu. care să’lă abată.

— Ce i de făcută ? — întrebă Ienache cam mole 
si stându, cu manile împletecitc, se uita în josă ca și 
cum ar căuta ceva, ca și cum ar dori sâ găsescă chi- 
pulă cum să esă din acestă încurcătură.

— Fă ce’i sci! — grăi ilateiă apăsată și începu 
să se îmbrace. — Fă cum te’i pricepe, căci tu ai fă
cută, tu să și desfaci. Eu îți clică rămasă bună,.... 
și plecă.

A clisă și cum a disă așa a și făcută.
A trecută pe lângă Rădița, nu ia disă nici „nopte 

bună," a încălecată pe calu, și a plecată la curte.

XVIII
Pe drumii logofătulu era cuprinsă de o bucurie, 

împreunată cu puțină temere.
Era însă o temere plăcută.
IșT închipuia că va găsi pe Măruță tristă și că 

îndată ce’lu va vedea se va mira,der îi va părea bine, 
îlă va erta și între ei voră reînvia ierăși relațiunile 
din trecută.

„Au fostă bănueli fără temeiă," dise elă. „Ună 
omă ea mine nu se uită la așa ceva; Măruță e fată 
cum se cade!"

Cu câtă se apropia mai multă dc curte, cu atâtă 
inima lui batea mai tare, și’și ținea calulă în freu, ast- 
felă încâtă, când era aprope de curte, calulă d’abia 
înainta.

Timpulă era plăcută. Plouase, der se sventase 
forte repede, și era o râcore, care îi priia de totă bine 
logofătului. Era senină și luna se arătă pe ceru cu 
lumina ei palidă, pe care o răspândea peste întrega 
împrejurime.

Mateiă se apropiase de gardulă curței boeresci. 
Descalecă, își leagă caluliî de ună stâlpă, și sta astfelă 
pironită și se uita din când în când printre nuclele 
gardului, la căsciorele din fața caseloră boeresci.

In căscioră ardea luminarea.
Mateiă era forte mișcată, și par'că se mulțămea 

cu atâta, par’că’i ajungea că a vădută lumină în căs- 
ciora. unde altădată sta de vorbă cu Maruta.

Voia să se întorcă.
Nu se întorse însă, ci rămase lângă negrulă sâu 

și se uita cu jale la elă, ca și cum s’ar fi uitată la 
ună pretină, dela care ar fi așteptată ajutoră.

„Ce va dice Măruță?" îi trecu prin minte. „Nu 
va fi supărată pe mine?» își gândea elii și frămentân- 
du-se în astfelă de cugete nu cuteza să între pe portiîă.

Inima însă îlă hotărî.
Puse mâna pe reteza portiței, întră și merse dea- 

dreptulă la căscioră.
„Am să'i spună că au fostă numai vorbe; am 

să’i spună că n’am nimică cu fata scutarului,.... numai 
atât am se’i spună, ca să scie,... și apoi d'aci’n colo, nu 
îmi pasă, ori ce ar dice ea," îi trecu prin cap logofă
tului, și încurajatatu de aceste gândiri, puse mâna pe 
cleșnița ușei dela căscioră și întră.

înăuntru era Rada
Logofătulă nu băgase bine de seină, lui i se părea 

că i Măruță, dor îmbătrânită de supărare.
Merse până aprope de Rada, își șterse puțină o- 

cliii, căci i se părea, că are o pânză peste ei, și deo
dată se opri când se convinse că nu’i Măruță. Scia 
că Rada’i rea de gură, și că’lu va mustra, și de aceea 
nu’i cădea bine că s’a întâlnită cu ea.

— Da ce ai pățită logofete ? — începu Rada. — 
Ce ai pățită de ți-ai inai adusă aminte de noi? Unde 
să însemnezu că în sfârșită, măcaru în ajunulă logod
nei d-tale, totă ți-ai mai adusă aminte de noi? —

LOGOFETVZ.tr
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pe cari in prima liniă ii privesce a esiă fondă și cari 
suntă mai aprope de cnusă și an tbiă oiasiunea, iotă în
lesnirea, avendu-și represenlanții lord chiar și în sinulă 
comisiunei seu eomilelului municipală, aceia, di.O, să 
vedă să cerceteze cum și in ce stare se află acelă fondă? 
De se menagiază, de se cresce și administreză conformă 
destinațiunei sale și în casulă contrară să stăruăscă cu 
totă dinadinsulă pentru asigurarea, creseerea și buna 
lui administrare spre ajungerea scopului.

Ioană de Lemeny, 
căpitană supr. în pensiune.

Etă și actele respective de predare și primire a 
fondului:

Amăsurafă însărcinărei onoratului comitetă muni
cipală ală districtului Făgărașului din l Maia 1872 Nr. 
1566 ne-am intățișată noi subscrișii astăzi la Ilustra 
Domnă Maria Brană de Lemeny si descoperindu i scopulă 
ne puse îndată inainte protocdlele respective ale fondului 
întemeiată prin Ilustra Domnă Maria Brană de Lemeny la 
anulă 1864 spre ajutorarea juriștiloră lipsiți de mijloce 
din districtulă Făgărașului, care luându-le înainte și cer- 
cetăndu-le cu deamănuntulă, atâtă în privinț;'. percepte- 
loră și erogateloră, dimpreună cu respectivele documente, 
am constatată că tote socotelele s’au dusă in cea mai 
bună ordine, că mai încolo fondulă de susă după estra- 
gerea erogateloră do 340 fl. 85 cr., și adecă spese in 
înteresulă fondului 40 fl 85 cr. ajutore la 6 juriști dm 
dinstrictă 300 fl., — constă din suma de 608 fl. și 25 
cr v. a. dintre cari 98 fl. 25 cr. în bani gata și resfulă 
in obligațiuni private, care iote le-am primită astăzi din 
măna Ilustrei Dămne pe lângă a ndslră mulțămită și 
recunoștință.

Brașovă, 3 (15) Septemvre 1872.
Ioană Mețiană m. p. Prot. ca comissară municipal, 

Ioană Comșa m p paroch, ca comissară.

Nr. 3149 /1872
llustrității Sale Ddmnei Maria Brană de Lemeny în 

Brașovă.
Din însărcinarea onorabilei Comisiunî municipale 

ce’mi impuse în ședința sa din 30 S'ptemvre anulă tre
cută, mă onoreză a adeveri prin acesta primirea fondu
lui juriștiloră români din districtulă Făgărașului, consfă- 
tâtoră in suma de 608 fl. 25 cr. și adecă in bani gata 
98 fl. 25 cr., apoi In obligațiuni 510 fl. cu tdte docu
mentele de perceptiunl anteridre pe timpulă ce l’ațl ad
ministrată Ilustrîtatea vdslră ca fondatore.

Deci binevoiți a accepta dreptă chitanță și docu
mentă de legitimare — er adevarința cotnisariloră prii- 
mitorl Reverendilo; ă domni Ioană Mețiană și Ioană 
Comșa a o reinapoi spre a ii-se înniănua

Cu acestă ocasiune vă rogă Ilustra Dămnă să 
bine-voițl a agrega și soresiunea sentimenteloră de cea 
mai înaltă stimă și considerațiune cu care semnă 

Ală llustrităței Văsțre pre umilită
Dragușianulu m. p.

Băgărașă, in 10 Ian. 1873. V.-Căpit. distr.

Stipendii și ajutore din fundațiunea ,.Andronicu.“ 
Din fundațiunea ,,Andronicu“ suntă a se conferi pe anulă 
1888 urinătdrele stipendii și ajutdre: a) Cinci-iJecI sti
pendii și ajutore de câte 30 fl. pentru tineri, cari au in- 
tențiunea a se aplica ca novițl la meseriă și industria, 
apoi pentru învățăcei aplicați deja la meseriă și indus
tria, și în fine pentru învățăcei, cari au devenită sodalt 
(calfe) în decursulă anului 1887; b) Fatru-spre ijece aju
tore și anume: ()ece de câte 100 fl., două de câte 150 
fl. și două de câte 200 II. pentru sodali (calfe\ cari suntă 
în eondițiunile recerute de a se face măestrii. Toți, cari 
voescă a concurge la aceste stipendii și ajutore trebue 
să dovedesră: a) prin atestatulu de boteză, că simtă Ro
mâni gr.-or. din Transilvania; b) prin atestatulu oficiu
lui comunală (primăriei) starea averii propria fl a pă- 
rintiloril; c) prin atestatulu oficiului parochialu. la care 
aparține concurentulu său familia concurentului; decâ

trăescă părinții, cățl copii minorenî suntă în familiă și 
câți din aceștia umblă in scolâ; decâ pelentulă este că
sătorii u, și starea familiei sale. In specială tinerii, cari 
au intențiunea a se aplica ca novițl la meseriă șt con
curgă la ună stipendiu de 30 II., afară de recerințele 
generale indicate mai susă trebue să intrunescă și urină- 
torele condițiuni: 1. Să nu fiă mai tineri de 12 ani; 2. 
să fi cercetată cu succesă bună scOla poporală, ceea-ce 
este a se dovedi prin atestate școlare; 3. să fi încheiată 
contractă cu măestrulă conformă § lui 61 ală legii in
dustriale (ari. leg. XVII: 1884), ceea-ce se va dovedi 
prin așternerea contractului in originală săa in copiă le- 
galisată.

învățăceii aplicați deja la meseriă seu la industria, 
cari concurgă la ună stipendiu de 30 fl., afară de rece
rințele generale, trebue să mai intrunăscă și urmălărele 
condițiuni: 1. Să liă angajați la vre-unu măiestru cu 
contractă, care să se alăture la cerere; 2. să aibă pur
tare bună, dovedită cu atestată dela măiestrii, la cari au 
fostă și suntă in învățătură. Sodalii, cari concurgă la 
vre ună ajutoră de 30 fl., afară de recerințele generale 
trebue să intrunescă următorele eodițiuni: 1. Să fi ter
minată periodulu de învățătură în decursulă anului 1887, 
ceea-ce se va dovedi prin atestatulă autorității industriale 
conformă țj-ului 67 dm art. de leg. XVII: 1884; 2. să 
arete ună sporiu și o purtare bună, ceea-ce se va do
vedi prin atestatulu măiestrului eventuală prin cartea de 
lucru § u.ă 99 din legea citată); 3. să arete ce limbi 
sciu vorbi și scrie (atestată dela măiestri), și decă apar
țină ca membri la vre-o reuniune de meseriași (certifi
cată dela reuniune.)

Sodalii, cari concurgă la vre-unu ajutoră de 100 
fl.. 150 fl. și 200 fl, pentru a se face măieștri, au să 
intrunescă, afară de recerințele generale, încă următo
rele: 1. Să fiă proveijuți cu certificatul^ de măestru; 2. 
Să fi lucrata ce'ă puțină șăse ani consecutivi ca sodali, 
ceea ce se va dovedi prin atestatele măie.șlriloră. la cari au 
lucrată ; 3. in cerere să se arate anume, unde voeseă a se 
așeeja ca măeștri și ce felă de mijloce bănești mai are 
pentru a’șl începe meseria pe socotăla oră; asemenea 
să producă și alte documente recomandatore. Dela toți 
concurenții de orice categoria se reeere ca cererile să 
fie și subscrise cu mâna loră propriă și adresate consis 
torului archidiecesană gr. or. din Sibiiu; cererile au să 
intre aici eelă multă pănă la 1 Decemvre 1887 st. vl 
Cererile sosite după acestă termină și cele ce nu voră 
fi instruite, precum se reeere mai susă, nu se voriî lua 
in considerare. Atragemă atențiunea dloră preoți și 
învățători, ca să ajutoreze pe părinții cari au copii la 
meserii, pentru a puie înainta concursele la timpă și cu 
documentele cari se ceră mai susă.

(>Meseriașulă Bomână.“)

ApelQ,
cătră onorații alegători ai cercului electorală Caransebeșul

Vă este cunoscută pasulă ce l’a făcută alesulă nos
tru deputată, llustritatea Sa d-Iă generală Traiană Doda.

La acestă bărbătescă pașă noi alegătorii trebue să 
dămă ună demnă răspunsă.

Acă.sta suntemă datori atâtă față de noi, câtă și 
față de apelulă ilustrului bărbată, ală cărui giasă a ră
sunată în t6te părțile locuite de Români.

Dreptă aceea, spre a ne da adevărata espresiune a 
sămțiminteloră ndstre: noi subscrișii alegători amă ere 
ijută de bine a ne aduna într’o conferință aici in Caran- 
sebeșă.

Acăstă conferință amă statorit’o pe Joia de 1 De
cemvrie (19 Noemvrie) a. c.

Frovocămă așaderă pe alegătorii noștri, ca pe acăstă 
di să trimită negreșită vre-o câțl-va din fie care comună 
la Caransebeșă spre a participa la conferință.

Caransebeș^, în 15/27 Octomvrie 1887-
Mihaiu Popoviciu, Mihaiu cav. de Iacobiciu, Ioană 

Popoviciu, lancu Temeșă, Ionă Ionașiu, Patriciu Drăgă-

lină, Ioană Stoianil, Ioană Mihaiu, Ioană Bartolomeiu, 
Ștefană Velovanu, Ioană lopată, llie Curescu, Traiană 
Barzu, Mihaiu Drăgălină, losiiă Bălană.

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

BUCURESCl, 28 Noemvre. — Sesiunea ca- 
meriloră s’a deschisă printr’unu discursă ală tro
nului, care accentu^ză raporturile cele bune ne
schimbate cătră puteri și încheiarea mulțămitdre 
a tractăriloră cu Austro Ungaria pentru granița 
stabilă. Tractările pentru tractatele comerciale 
se continuă. Discursulu tronului constată că si- 
tuațiunea financiară e favorabilă, anunță pentru 
primăvară construirea podului peste Dunăre, a 
portului Constanța și a întrepositelorQ în Bucu- 
rescl și Iași.

PARIS, 28 Noemvre. — Grdvy a anunțată 
lui Rouvier decisiunea sa de a demisiona. Acăstă 
o va adresa Joi împreună cu mesagiulă cătră 
senatu și cameră. Rouvier a împărtășită acesta 
lui Floquet. Probabilă că amânarea camerei și 
a senatului se va prelungi pănă Joi.

înștiințare. Adunarea generală a reuniunei femeiloră 
române pentru ajutorarea văduveloră sărace din Brașovă 
și Săcele se va ține in 30 Noemvre 1887 st. v. in sala 
de desemnă din edificiolă gimnastului română. Ședința 
se va deschide la 3 ore p. m. La acăstă adunare gene
rală se invită p. t. domne membre.

Brașovă, 14 Noemvre 1887.
La însărcinarea d-nei președinte,

St. losifă, actuară.

DIVERSE.
UuQ furtu importantă la museulu numismatică din 

Athena. — Pub'iculă din Athena a fostă cuprinsă de o 
forte mare emoțiune, scrie „Le Messager d’Athănes/ in 
urma aflurei unui furtu forte însemnată comisă la mu- 
seulă numismatică. Cum insă se întâmplă mai totdeuna 
in asemenea împrejurări, importanța furtului a fostă esa- 
gerată; ea nu era evaluată la mai puțină de 700,000 
lei. In urmă insă s’a aflată că obiectele furate nu se 
ridicau la o valăre mai mare de 30,000 lei. Hoții nu au 
fostă prinși. Ei au luată cu denșii mai multe colecțiunl, 
dintre cari unele fărte bogate; se (fiice chiară că ei au 
lucrată in cea mai bună ordine și ca niște cunoscători. 
Etă cum s’a descoperită acestă furtă : Ună servitoră ală 
Universităței, măturândă curtea, dete peste câte va me
dalii de bronză. Ridicândă capulă in susă observă că 
una dm ferestrele bibliotecei naționale, unde se află și 
colecția de medalie, era deschisă. Preveni numai decâtă 
pe secretarulă universităței, care anunță imediată poliția 
și parehetulă. Ușile dela intrare ne fundă forțate, hoții 
trebue să se fi ascunsă in timpulă (filei într’una din sălile 
bibliotecei, de unde ar fi pătrunsă in sala museului nu
mismatică, a cărei u.șe a fostă forțată pentru a o putea 
deschide.

Rectificare. — In Nr. 240 ală foiei năstre, la sub
scrierile serisărei de aderință adresate din Borlovenii 
vechi d-lui generală Tr. Doda, să se cilescă astfelă ur- 
mătărele nume: Pavelă Boldea preotă, Petru Zamela, 
Meila Boldea, George Moțocă, Tanasie Ciolană, llie Jur- 
<hescu și Alimpie Samela.
Editoră și Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Muresianu.

Astfelu grăi Rada și cu ochii îlu măsura pe Mateiu 
din tălpi pănă în creștetu.

— N’am venita la d-ta! — (fise logofătulu. — 
Am venită la Măruță! — adausc elu și se uita în 
dreptă și în stânga, se întorsc apoi repede cu capulu 
spre ușe, căci i se păruse că s’a mișcată ușa, și cre
dea că vine Măruță. Se convinse însă că nu vine ni
menea.

Măruță... Măruță s’a dusă de alaltăeri, — grăi 
Rada dându din capa. — Cine scie unde va fi ea 
acum'.

La aceste cuvinte unu fioru ca unu fulgeră îi 
trecu lui Mateiu prin corpii, și se simțea așa de fără 
putere. încâtii sta să cadă de pe piciore.

— Da ce ai cu Măruță? — întrebă Rada după o 
mică pausă. — D-ta n’ai cu ea nimicii; acum ai cu 
Ilena lui nen-tău Dumitru.

Așa grăi Rada, însă aceste vorbe au fostă grăite 
cu multă răutate, ceea ce s’a putută vedea din tonulu 
apăsată și din strâmbătura ei când a vorbită.

— Der d-ta ce ai cu mine? — se răsti logofă- 
tulu.—Spune'ml ce ai? Ori te-a pusă cineva judecător 
peste mine? Am venită aci la Măruță..., n’am venită 
la d-ta !

— Iac’așa, — grăi Rada dându’și în pumni, — 
iac’așa... ai venită la Maruța’și m'ai găsită pe mine! 
FrumosO, logofete, — adause ea mișcând din capă, — 
tare frumosu te-ai purtată! Ai mersă la oile scutarului! 

Așa vedi.... der de una bine dici;... cine ce are cu 
d-ta? D-ta te duci la cinp’țl place, și’țî place cine’țl 
vine la socotelă!

Logofătul u rămase o bucată de vreme fără să dică 
ceva; rămase neclintită și nu făcea altceva, (lecâtă îșl 
primbla privirea din pămentă la Rada, și dela ea erășî 
în pămentă.

— Rado, începu Mateiă,-—leliță Rado, am venită 
se’țî spună, adecă am venită să'i spună Măruței că nu 
mă’nsoru.

— Și ce ai să'mî spui mie ? De ce ? — grăi Rada 
făcendu din buze nisce semne de nepăsare.

Logofătulu Mateiă ridica umerii, îi lăsa erășî în 
josu, se uită la Rada și (lise :

— Iți spună ... numai așa ca să scii, și să scie 
și Măruță,... să scie totă lumea, că eu... nu mă’nsoră ! 
— Așa vorbi Mateiă și se uita erășî împrejură, și se 
întdrse erăș, spre ușe, căci erășî i se păruse că a in
trată cineva.

— Nu’țî fie frică, — începu Rada, — nu-țî fie 
frică, că nu vine nimenea; că nu’i nimenea acasă afară 
de coconulu Nae, și densulă... dorme. Cocona Elef
tera a plecată la viă și cu dumneaei s’a dusă și 
Măruță.

Mateiă căsca ochii la Rada mirându-se.
— Măruță, va să dică, nu’i acasă ? — întreba 

cam domolă logofătulă.
— Nu’i acasă. Și pentru ce era să și rămână? 

Să fie de nunta d-tale? Asta ’i-ar fi mai trebuită săr
manei, după plânsulă ce l’a plânsu, de’i secase și la
crimile !

— A plânsă Măruță? — întreba repede logofă
tulă și se uita la Rada seriosă.

—■ Și te miri încă? Nu cumva ’i-ar fi venită să 
rîdă? — accentua Rada.

Logofătulă era mâhnită de totă, și de aceea vru 
să iasă din căscioră. Ii era năcază că n’a întâlnită pe 
Măruță, că n’a putută vorbi cu ea. Ar fi vrută să esă 
din căscioră. Elă însă nu credea că Măruță a plecată; 
din contră credea că este aici și că pote când va des
chide ușa să plece, se va întelni cu ea față în față, și de 
aceea rămase încă o bucată de vreme în căscioră. — De 
vorbită însă nu vorbea.

In sferșită ne mai putendu-se răbda, dise „nopte 
bună’ și plecă.

— Stai logofete! Stai că am să te întrebă o 
vorbă! — disc Rada, der înzadară a disă ea, căci lo- 
gofătulu a lăsat’o singură. Ii era temă să mai rămână, 
ca nu cumva se audă și alte lucruri, cari decă le-ară 
fi audită, ar fi fostă pote în stare să’i spulbere și cea 
din urmă rămășiță de nădejde.

Elă eș’i.
Se duse pe la grajdă, se uita ce cai lipsescă, și 

s’a încredințată că cocona Eleftera, de sigură a plecată 
cătră București, și decă a plecată cocona Eleftera, a 
plecată și Măruță.

(Va urma.
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Qrirauiâ la burat de Vie na ISiîrssn. <le Slucuresel.
din 25 Noemvr

Rentă de aură 5°/0 . . . 98 40 i 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 98.60 
împrumutulQ căiloră ferate 

ungare..........................149.25
Amortisarea datoriei căi- 

lorii ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) ... 95 75 

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung.
(2-a emisiune) .... 125 60 

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) . . . .112 50 

Bonuri rurale ungare . . 104 60 
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4.30 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă............................  104 25
Bonuri cu ci. de sortare 104 25 
Bonuri rurale transilvane 104 60

st. n. 1887.

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

vină ung.........................99.—
Imprumutulă cu premiu 

ung.................................... 123.80
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123.25
Renta de liărtiă austriacă 81 20
Renta de arg. austr. . . 82.40
Reuta de aură austr. . . 111 85
Losurile din 1860 . . . 134 90
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................  887.—
Act. băncel de credită ung. 285.— 

| Act. băncel de credită austr.278 10
nrgintulă —. — Galbinl

I împărătesei ..................5.93
Napoleon-d'orl .... 9 94
Mărci 100 împ. germ . . 61.70
Londra 10 Livres sterlingc 125.25

Cota oficială dela 11 Noemvre st. v. 1887.
Cump. vend.

Renta română <5%). 93>/a 9’..‘/a
Ren'a rom. amort. (5°/0) . 96— 97—

> convert. (6°/0) 91 — 92—
l’mpr. oraș. Buc. (20 Ir.) 34— 36-
Credit fonc. rural (7°/c) . 105— 106—

• n ,, (5»/0) . 91»/4 92‘/4
> » urban (7°/0) . • 103— 104—
» » (6°/o' • 96— 97—
> > (5°/o) • 87*/2 88‘/a

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

< 9 » Națională — —
Aură contra bilete de bancă 14. V, 15.—
Bancnote austriece contra aură. 2.03 2.04

Cm stdu piețGi Brașovu
din 26 Noemvre st. n. 18P7.

Bancnote romaneștii .... Cump. 8.58 Vând. 8.61
Argint românesc................. » 8.53 • 8.57
Napoleon-d’otf..................... • 9.89 » 9.95
Lire turcescl.......................... » 11.21 > 11.25

Imperiali.............................. • 10.20 • 10.26

Galbeni.................................. » 5.89 > 5.92

Scrisurile fonc. «Albina» 6°/0 > 101.— > 102.- -

n * n b°/0 n 98.— - 99.—
Ruble RusescI.......................... > 100.— » IU.1/,
Discontulă ... » 7— 10°/B pe ană.

„EQUITABLE," 
Societate de asigurare pe viețâ în

New-York (fondată în 1859). ’
Capitalu ile asigurare la 31 Decemvre 1886 = 2,100 mi- 

lidne franci. Statulu averei la 31 Decemvre 1886 =■ 400 inilidne 
franci. Pereepțiuni de premii și dobendl în anulă 1886 = 100 mi- 
lidne franci.

Subdirecțiiinea pentru Ungaria:
BUDAPEST, ANDRASSY-STRASSE Nr. 1.

AgenLulu generală în Glușiu:

Sosirea și plecarea Irenoriloră și posteloru ia Brașovu.
1. Plecarea trenurilorft:

1. Dela Brașovu Ia Pesta:
Trenuiă de persone Nr. 307: 7 ore 20 de minute sera.
Trenuiă mixtă Nr. 315: 4 ore 01 minulă dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresoi:
Trenuiă mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după ame^l.

II. Sosirea trenurilor^:
1. Dela Peșta la Brașovu:

Trenuiă de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amătjl.
Trenuiă mixtă Nr. 316: 9 6re 52 minute sera.

2. Dela Buouresci la Brașovu:
Trenuiă mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după amedi.

LEOPOLD HUNWALD. i_6

(Avisă d-loru abonați!
Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștală .și numerii de pe 
fâșia sub care au primită cjiarulu nostru până acuma.

Domnii ce se abondză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă. ADM1NISTB. „GAZ. i h'AA’S “

d) „ Făyurașu la Brașovă: 2 6re dimineții.
e) „ Săcele la Bra.șovă: 6 ăre 30 minute săra.

A. Plecarea posteloru:
o) Dela Bra.șovă la Reșnovu-Zernesci-Branu: 12 6re 30 min. după amed
i) » „ „ Zizinii: 4 6re după amedi.
C) „ in Secuime (S. Georgi): 1 oră 30 minute năptea.
d) ■n ,, la Făyărașlr. 4 ore diminăța.
t) ■n „ la Săcele: 4 <5re diminăța.

B. Sosirea posteloru:
a) Dela Iteșnovu-Zernescl-Branil la Brașovă: 10 ore Înainte da amecjl.
b) n Zizinii la Bra.șovă: 9 ore a. m.
e) I)m Secuime la Brașovă: 6 bre sera.

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

pe linia rredeaîfi-Biulapesta și pe linia Teiisșa-Ararffi-Biidapesta a calei ferate orientale de stata reg. ung.

Predealtf-Budapeata Budapesta— l^redeulfl

Bucuresci

Prodealu

Timișfi

Brașovă
Fcldiira 
Apatia 
Augustină 
Homorodă 
Hașfaleu

Sighițăr» 
Elisalietopole
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teinșft 
Ajudă
Vințulă de susă 
lliora 
Cneerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clnșia
Ncdeșdu 
Ghirbfiu 
Aghirișă 
Stana 
Hui ed ini 
Ciucis
Bucia 
Eratca 
Vadă 
Mezfi-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Veneția-OrăȘii

Oradia-mare
P. Ladăny 
Szolnok
Buda-pasta

Viena

Tren Trenă Trenii 
accelerat omul bus omnibuu

(
(

Trenu 
de 

peraine

— 4.30 — 7.30
— — 1.14
— 9.12 ■ — —
— 9.35 1.45

10.12
2.327 21 4 ui

7 57 ;. 17 —
8 24
8 47

5 28 —
— 5.59

9.29 6 49 —
9 37 — 8 35 —

10 53 — V (>2 —
11.00 _ 9 12 —
11 34 — 9 56 —
12.03 — 10 37 —
12.26 10 59 —
12.42 — 11.16

11.37 —
1.11 — 12.16 ■
1 23 _ 12.33 _
2.06 — 1 51 —
2.27 __ 2. H —
2 49 _ 2 48
2 56 2 56 —
3.12 _ 3 64 —
3.46 _ 1 1 —
5.01 — 5.28 'l’rcnu
5.21 — 5 56 perdune
— 6 01 - 6 37
— 6.19 — 6.5R
_ — — 7.14
— — — 7.2
— — — 7.56
__ 7.12 — 8.18
— 7.41 — 8 58
_ — — 9.15
_ __ — 9.34i
_  1 8.20 — 9.53
__ 8.46, — 10 28
_  1 1 — 10 47
— Trenn 10.57

9.11 persone 11.07
_ 9.16 10.50, 11.19

__ 10.37 1.331 1.16
_ 12.20 4.24, 3.29
— 2.15| 10 05| 6.33

— — 1 2.15 —
— 8 0u| — ““’ 11

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladăny 
Oradea maro

Venția-Orăipi 
Fudi-Oșorheiu 
Teleagă 
Vadă
Bratca
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Gliârbău 
Nedișu

Clușiu (

Apahida 
(Ui iriș 

Cueerdea

Uiora
Vințulă de susfl 
Anidă
Mn.șă 
Crăciunelă
Finșă
■lică-sasa
Cojița sic 
'lediașă
iisabetopolo

^igișdra
..ișfaleu 

liomorod 
Augustină 
Apatia 
feldiâra

Brațovii
Timișă
Prcdoalv. f

Rucuresc!

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grâse.

J

Trenă 
de pers.

Tren 
accelerat

Trenă Trena Treflă 
oin năbușde pers. | de

persdne

ll.iol - 1--
1

1 -
7.40 2.— 7.401 618 —

11.05 4.051 10.42 9.38 —
2 02 5.47 2.02 12.02 —
4.12 7.11 4.78 2.01 -- i

— — 2.08
_ — — 2 19 —
_ 7.33 — 2.41 —
— 8.04 — 3.24 —
_ — — 3.47 —
— — — 4.07 —
_ 8.58 — 4.33 —
_ 9.28 — 5.15 —

— — 5.33 —
— — 5.53 —

_ — — “C5 —
— __ 6.20 —

— 10.31 — 6.38 —
11.00 _ — — 7.08
11.19 ■ — — 7.36
12.33 — — 9.16

1.01 _ — — 9.53
1.11 __ — — 10.—
1.18 _ — — 10.09
1.05 _ _ — — 10.19
1.46 _ — — 10.48
2.25 — — 11.55
2.50 _ — — 12.34
3.03 — — 12.52
3.35 _ — 1.34
4.01 _ — 2.13
4.20 _ — 2.46
4.56 _ — 3.31
5.42 — 4 32
6.01 _ _ — 5.02
7.27 — 6.53
8.08 — 7.43
8.36 _ — 8.23
9-06 — 9.02
9.46 5.37 — — 9.52
— 1.55 — —
— 6.20 2.53 — —
— 6.47 — —
_ 11.30 3.28 — —

9.35 -

Telu^ft- BudapeMa-Aradft-TeinșA.

Trenă 
omnibun

Tre iu 
de pers.

Trenă de 
persăuc

Trenă de 
peradne

Trenă 
de peradne

Trenă 
amnlbuc

Teitișft 11.24 _ 3.09 Viena | 11.10
12.10

Alba-lulia 11.59 — 3.59 Kitidape.<4t» â.2O 9.05 _
Vințulfi de josă 12.30 — 4.22 11.20 12.41
Șibotă 1.01 — 4.51 ^C’EOK ' 11.35 5.45 —
Orăștia 1.32 — 5.18 Aa adia 4.30 6.— i --
Siiiieria (l'iaki) 2.32 — 6 15 Glogovață 4 43 6.13 —
Deva 2 52 — 6.35 1 Gyorok 5 07 6.38 1Branielca 3.23 — 7.02 Paulișiî 5.19 6.51 __ 1
llia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5.41 7.10
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6 19 7.37 _
Zam 4.25 — ft.ll Bârzova 6 28 7.55 _
Soborșin 5.30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bfirzova 6.27 — 9.33 Zum 8 01 9.12 _
Conopft 6.47 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41
Radna-Lipova 7.28 — 10 27 Jlia 8 55 9.58 _ _
Paulișă 7.43 — 10.42 Branielca 9.19 10.17 _
Gyorok 7.59 — 10.58 Deva 9 51 10 42
Glogovață 8.28 — 11 25 Sisneria (Piski 10.35 11 07 _
ArmUft 8.42 9.17 12.31 Orăștiă 11.11 11.37 —

Szolnok — 2 32 4 5Q Șibotă 11.43 12.— —
( ___ 1 — 5.12 Vințulă de josă 12 18 12.29 —

— 1 - 1 8.20 | Alba-Inlia 12 36 12.46 _
Viena — 6.05 ' . 1 29 1.41 —

ArsxsSă Sisaseria (Piski') Fetroșeraî

'.frexiă 1 Tirană de Tre nu Trenă de Trenă Trenă
■mrJbca f Erncvo mixt pnrfiflDO omnJbui mixt

Ara-cM 5.48 6.05 Slneria 2.421
Aradulă nou 0.19 — 6.33 Streiu — _ 3.25
Nămeth-Sâgh 6.44 6.58 Hoțegfi — — 4.16
Visga ?.1B — 7.29 Pui — _ 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia _ _ 5.58
JWereaiî'tdva — — — Banița — _ 6.40

9.02 — 9.08 Petroșewl — — 7.12

TCireJ ș <i r a- A ft Petroșenl—Misaeria (Piski)

Trenu âe Trenii de Trec ă Trenă Trenă

____
pertăue persănc crunibu/. de pers. O'iinJbuB mixt

T'Emtș6rH 6.25 5.00 Petroșenl 6.10
fvlerczifalva — — Banița — — 6.53
Grczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia — -— 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui — _ 8.20
Eămeth-feagh 8.36 — 6.23 Hațegfi — — 9.01
Aradulfi nou 9.11 — 8.01 Strein — 9.52
Areolit 9.27 — 8.17 | FUms'M'Î» — — 10.31


