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In nisce momente, când foile 
oposiționale maghiare varieză în 
tote tonurile așa 4isu^ „pactfl“ 
alu guvernului cu Sașii, cu scopu 
de a discredita pe ministrulă pre
ședinte Szapary și politica lui, cjia- 
rulti naționalu săsescu din Sibiiu 
„Siebenb. D. Tageblatt“ se plân
ge într’unb articula de fonda a- 
mara asupra maghiarisării, care 
ia dimensiuni totu mai îngriji- 
tore și pentru Sași. Etă cum ca- 
caracteriseză numitula articola e- 
poca de față a pretensiunilord 
de maghiarisare, cari devină pe 
di ce merge mai mari și mai o- 
brasnice:

„Maghiarisați-ve?' Astfelh ră
sună din capitală peste tbtă țera. 
„Maghiarisați-v6!“ Acesta este e- 
coula în orașele din provinciă. 
„Maghiarisați-ve!“ In acesta preten- 
siune se condenseză totu patrio- 
tismulu Maghiariloru. Notarii de 
pe la sate, cari ocupă posturi fără 
cualificațiă, seu -de aceia, cari 
suntu familiarisați cu codulu pe
nală; canceliști, cari se distingă 
prin o scrisbre abia legibilă și prin 
greua muncă a scrierei dictando; 
Ospeți de tdte dilele pe la birturi 
și cafenele, cari își tragă totă cul
tura loră din cetirea fbiei partidei, 
de care se țină; funcționari, cari 
îricunjură legea, și sciu să impună 
prin restanțe în massă a resortului 
loră; fișpanî și viceșpani, cari sciu 
să îmfrumsețeze volnicia loră tot- 
deuna prin vre-o ordinațiune ori 
vre-o poruncă mai înaltă; deputați, 
cari lărmuescă numai prin întreru
peri, și pentru fiăcare cuvântă rău 
înțelesă de ei, tragă îndată sabia 
seu ridică pistolulă ; funcționari de 
stată, cărora considerația cătră 
poporă și cătră trebuințele sale 
culturale este numai o pedecă pen
tru intențiunile loră părtinităre; 
diariști, cari se credă geniuri uni
versale, pentru-că n’au fostă ca
pabili să învețe nimică cum se 
cade, pentru ași face o carieră; 

preoți, cari ardă de pofta de pri
gonire și de intoleranță, și suntu 
plini de slăbiciuni omenesc!: toți 
aceștia ’și spală păcatele loră, cu 
strigătulă: „Maghiarisați-ve!“ In 
acestea suntă cuprinse tâte pre- 
tensiunile față de poporațiunile 
Ungariei.... “

După ce caracteriseză astteliu 
curentulă timpului dicendă că lip- 
sesce numai ca vre-o glăvățîi ăo- 
riginală maghiară să inventeze o 
religiune și filosofiă maghiară deo
sebită, „Sieb. D, Tbl.“ vine asupra 
pretensiuniloră, ce le cuprindă ni- 
suințele de unificare și de maghia
risare în deosebi față cu Sașii.

In ce privesce limba statului 
Sașii, c^ice, o învață bucurosă, în
tru câtă voră să ocupe funcțiuni, 
se fiă advocați etc. și să și învață 
la școlele medii săsesc! limba 
maghiară, der a pretinde, ca și 
în școlele poporale din satele să
sesc! unde nu suntă de locă Ma
ghiari, să se propună limba ma
ghiară cu 17 ore pe săptămână, 
acesta li-se pare și Sașiloru prea 
multă, căci în asemenea șcăle 
maghiarisarea nu înainteză și cul
tura săsescă dă înderăptă.

Mai departe vorbesce de Kiș- 
dedovurile, cari suntă în perspec
tivă și dicQ> că față cu maghia
risarea scârbăsă, ce se intențio- 
neză și cu acestea, nu mai potă 
rămâne nici Sașii indiferenți.

Este o grozăveniă, — dice mai 
departe articolulu făiei amintite — 
de a voi să impun! familiei altă 
limbă, de câtă ceea ce a moște- 
nit’o. Der nimeni nu va pute răpi 
părințiloră libertatea de a’șl cres- 
ce copii, după cea mai bună a 
loră convingere, și de aceea voră 
respinge ori ce pretensiun! ne- 
juste etc.

In fine 4i°e, că cei cuprinși 
de nebunia maghiarisărei nu se 
mulțămescă numai cu limba, ci 
mai ceră, ca să și cântămă și să 
jucămă numai și numai unguresce.

Asta-i prea multă! Și totuși au- 

torulă îi crede capabili pe șovi- 
niștii unguri să mergă pănă aici.

Voră și merge, decă nu voră 
da de altă pedecă, decâtu de câte 
ună articolă ca acesta din „Sieb. 
D. Tbl“, în care li-se spune, că 
totuși ar fi bine decă ară cruța 
pe Sași cu prea marea loră dra
goste.

Sașii ardeleni au fostă și suntă 
în rătăcire, decă mai sperâza, că 
molochulă maghiarisărei ar pute 
să-i cruțe fiă câtă de puțină; și mai 
bine decâtă a perde timpulu voindă 
să convingă pe contrarii loră na
ționali, câtă de leali și câtă de 
modești suntă în pretensiunileloră, 
mai bine, cjicemă, să se gândescă 
seriosă cum să-și pretindă drep- 
tulă loră întregă și neciontită, cu 
cine să mergă și pe ce să se ra- 
4ime, ca să și-lă recâștige pe 
deplină.

Acesta ar fi o faptă politică, 
er tăte celelalte suntă vorbe în 
ventu și văerări nefolositâre.

Din delegațiuni.
In ședința dela 20 Noemvre a co- 

misiunei pentru armată a delegațiuniloră 
ungare, Beothy observă, că pensionarea 
oficeriloră formeză unulă dintre oele 
mai critice puncte ale bugetului pentru 
armată. In timpulă de față suntă în ac
tivitate 186 de generali, pe când pen
sionați suntă 447; oficerl de stată ma
joră în activitate suntă 1281, pe când 
pensionați suntă vre-o 2400. De aoi se 
pdte conohide, că se pensioneză și in
divizi pe deplină capabili pentru ser
viciu.

Bauer, ministru de răsboiu, declară, 
că după lege oficerii, cari au trecută 
peste anulă ală 60-lea ală etății, seu 
cari au împlinită 40 de ani de serviciu 
activă, au dreptulă de a cere să fiă puși 
în pensiune. Alte pensionări se potă 
face numai pe basa unei inspecțiunl an- 
teridre. Astfelă pensionările urmeză de 
sine și independentă de voința sa. Der 
oumcă nu prea mulțl useză de avanta- 
giulă legei se vede de aoolo, că mulțl 

oficerl se află în serviciu activă, deși au 
împlinită 40 de ani de serviciu, respec
tive suntă mai bătrâni de 60 de ani. 
Ministrulă arată, că dela 1875 înedee 
numărulă oficeriloră pensionați s’a îm
puținată cu 1881; față cu anulă de mai 
înainte, numărulă pensionațiloră e mai 
mică cu 195. Gu tdte acestea însă, în 
bugetă s’a pusă Ia rubrica pensionări- 
loră o sumă mai mare, dedrece după 
noua lege, pensiunile suntă a^I mai 
mari.

Szalăy întrdbă, cum stă lucrulă cu 
reducerea aniloru de serviciu și cu intro
ducerea serviciului activă de 2 ani?

Br. Bauer, ministru de răsboiu, de
clară, că în privința acesta elă urmă- 
resce ou atențiune înoeroările, ce se 
facă acum în Germania, și înainte de a 
se face pași în Austro-Ungaria, aștdptă 
mai înteiu să vadă resultatulă înceroă- 
riloră din Germania. De altmintrelea s’a 
ocupată ministrulă ou ideia acâsta și a 
aflată, oă pentru a se pute reduoe ser- 
vioiulă activă la doi ani, mai înteiu ar 
fi de lipsă ună numără mare de șodle 
pentru subofioerl, apoi ar trebui să se 
îmulțdsoă cu multă lefa subofioeriloră, 
cari servescă peste timpula obligată și în 
fine ar trebui să se ia îngrijirile de lipsă 
pentru a pute fi aplicați ou ușurință în 
funcțiuni civile suboficerii eșițl din ser
viciu. Ar fi neapărată neoesară mai de
parte urcarea numărului ostașii oră în ac
tivitate. In privința financiară, Introdu
cerea aoestei reforme ar oosta o sporire 
a bugetului ou 11 milidne fl. Ministrulă 
este convinsă, că între împrejurări favo
rabile, decă tinerimea ar fi instruată nu
mai pentru servioiulă de trupe, intro
ducerea reformei ar da resultate mai 
bune, oa oele de acjl, când pedestrimea 
e adusă în înouroătură prin aceea, că 
trebue să facă mai multe soiuri de ser
vicii. Pentru a arăta greutățile aplioărei 
subofioeriloră în funoțiunl oivile, minis
trulă arată, oă pănă acum s’au dată 
12,245 de certificate pentru oouparea de 
funoțiunl civile. Dintre aoestea însă 
2419 se află în mâna unoră subofioerl, 
cari pănă acum înoă n’au putută fi apli
cați nioăirl.

Bolgar întrebă, că ună tînără inte-
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Baronulă de Faldner se întorsese la 
prânejă aoasă și Iosefa îlu primise ou o- 
biclnuita ei grațiă, deși pdte mai puțină 
seridsă oa de obiceiu. Der elă repede 
se smulse din brațele ei:

— „Froben,“ strigă elă fără oa să 
mai bage în semă pe soția sa, „nenoro
cirile stau să mă ducă la nebuniă: „Am 
adusă o moră din Anglia ou cheltuell 
enorme, am esportat’o pe furișă chiar ou 
pericolulă de a mă nimici, tu ounoscl 
legile în privința aoesta. Și aoum, oând 
credeamă, că Buntă în clară, 'caloulândă 
la ună câștigă, de 80,.ba și de 100 pro- 
oente, aoum nu âmblă!“

„Franz!“ strigă Iosefa îngălbinin- 
du-se.

„Nu âmblă ?“ strigă și Froben.
„Nu âmblă!“ strigă nenorocitulă a- 

gricultoră. „încheiaturile nu se potri- 
vesoă, roțile stau în locă, trebue că s’a 
pierdută ceva din ea. Am cheltuită multă 

după oum scii Iosefo, am ohiămată ună 
mecanică din Mainz ou plată mare, i-am 
presentată desemnulă. „Nimică nu emai 
ușoră ca asta,“ Zi" mișelulă, „și aoum, 
după ce i-am pusă la disposițiune A ou 
A, B cu B, oăol tote suntă numerisate 
și desorise, aoum nu pdte nimenea să 
o pună la locă. O, — trdba asta mă 
duce la nebuniă.“

Se puseră la mesă mâhniți. Baro
nulă îșl îneoâ mânia și supărarea pentru 
speranțele risipite și pentru eventualele 
perderl, bău multă vină și făcu glume 
proste. Iosefa era mai palidă ca de obi- 
oeiu, ea-șl împlinea în tăoere datorința 
de eoondmă a oasei și numai Froben 
soiu să ghicescă întru câtva sentimentele 
ei, căci ea evita se-lă privesoă. N’avea 
poftă de mâncare, elă vedea curagiu, 
resoluțiă și drecare temă în înfățișarea fru- 
mdsei femei, ’i se părea, oă cu venirea 
sa a intrată neferioirea în aoestă oasă. 
Conversațiunea decurse în modă silită, 
totuși când se aduse desertulă și servi
torii se depărtară în urma semnului, ce 
li-lă făcu Iosefa, ea răsufla deoâtevaorl 
greu, obrajii ’i se înroșiră și apoi Zlse •'

„N’ai luată parte la o oonversațiu- 
ne între mine și amiculă tău. Noi ade- 
se-orl, după cum sci, ne plângeamă, oă 
eu n’am rudenii, aoum mi se pare că se 
ivesoe o nouă lumină, oăcl elă ne aduoe 
în casă multe și însemnate rude.“

Faldner privi pe amioulă său uimită 
și în modă întrebătoră, aoesta în pri- 
mulă momenta era frapată, der aiol tre
buia să lucre cu preoauțiune. Aoumă 
simțea elă supremația unui bărbată din 
lumea mare asupra modului de gân
dire brutală și josnică ca ală unui ba- 
ronă Faldner și — cu o desteritatemare 
folosindă înțelepțesce împrejurările, elă 
enarâ istoria ciudată a tabloului și ou- 
nosoința sa ou Don Pedro.

Peste ori ce așteptare, baronulă se 
înveseli în decursulă istorisirei; ei, „ou- 
riosă“, — acestea erau singurele cuvinte, 
ce le ZiQe& din când în oând. „Ce e 
mai clară oa acesta? Donna Laura Tor- 
tosi și Laura de Fortheim, căpitanulă 
elvețiană Tannensee și tatălă tău suntă 
aceiași. Froben, Zi°I că e bogată, maes- 
trulă de curte? Bogată, și neînsurată și 
încă e amorezată în bătrâna Dulcinea 

de Valencia? Pe legea mea? Iosefo, 
aici ai pute spera o bogată moștenire 
de piaștrii !u

Iosefa nu se așteptase la aoăstă ob- 
servațiune ; dspele se uită la ea, ca și 
oând ar fi voită să-i spună, că aceste 
vorbe de rendă, mai bine le-ară fi au- 
Zită fără martori; dăr ei i-se păru, oă 
i-se ridică de pe peptă o sarcină grea; 
strînse mâna soțului ei, pdte pentru-că 
elă îi adresase de astă-dată mai puține 
vorbe rele oa altă-dată, și veselă Z’se: 
„Mie mi-se pare, că e ună semnă ală 
destinului în întâlnirea oiudată a amicu
lui nostru cu Spaniolulă ; ba credă chiar 
oă oântărl spaniole erau acele, oe le 
cânta mama mea din oând în când, fi- 
indă singură. Ba pdte ohiar totă de aoolo 
vine, oă n’am fostă crescută în religiu- 
nea d-vdstră, deși tatălă meu, după oum 
sigură sciu, era de confesiunea refor
mată. Ei, oelă mai bună luoru este, 
ca amiculă nostru să-i scrie lui Don 
Pedro.u

— „Da fă-mi plăcerea acesta“ Zlse 
Faldner, „sorie bătrânului Don Pedro, 
că n’ai găsită pe Laura lui; der ai gă'
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ligentă înrolați! în milițiă, oare însă nu 
este voluntarii pe unii anii, în oe ohipă ar 
pute deveni ofîoeră ?

Ministrulă Bauer arată, că acesta 
se pâte; prin depunerea esamenului de 
oadețl, se pâte obține rangulii de ofioeră 
și fără de a mai fi studiată în șcâla mi
litară. Ună alții oratorii observă, oă ti
nerii, cari au absolvatii olasa a 6-a ori 
a 7-a gimnasială, voindă să fiă ofioerl, 
la cerere li-se dă din partea corpului 
de armată timpii de ună ană pentru 
a se pregăti la depunerea esamenului 
de cadetă, spre care scopă esistă dife
rite cursuri civile pentru a se prepara, 
înainte de împlinirea anului ală 14-lea 
de etate, aspirantulă pâte intra în șcâla 
de oadețl, unde și deoă e săracă, pdte 
să se prepare pentru a deveni ofioeră. 
Cei ce au depusă însă jurământulă de 
militară, nu mai potă intra în aceste 
șoâle și de aceea ei numai pe cale pri
vată se potă prepara, avendă să depună 
esamenulă de oadetă.

Dr. Nopcsa Elelc: protesteză în con
tra harteloră militare, cjicendă, oă aoelea 
nu se lucrâză în sensulă legiloră ungu- 
resol asistente, seu mai bine cjistt, în sen
sulă legiloră de maghiarisare, deâre-ce 
nu se ține semă de aceea, că în Unga
ria tâte numirile și însemnările de locuri 
trebue se fiă esclusivă unguresc},. „Deoă 
luămă în mână harta vre-unei localități 
ardelenescl, nici nu mai putemă soi, decă 
harta din mâna nostră se referă în ade- 
vără la ună teritoră maghiară, deore-ce 
său că suntă întrebuințate esolusivă nu
me românesol, sâu că numele ungurescl— 
unde alte nume nu esistă — suntă sorise 
pe românesoe, așa că numele suntă „ne- 
înțelegibile". Hartele militare trebue să 
fiă redigiate unguresce, fiind-că aoestea 
se întrebuințeză și din partea autorități- 
loră, cari însă n’au dreptă de-a se folosi, 
deoâtă de harțe ou numiri ungurescl. 
Der și din punctă de vedere politioă 
suntă neoorecte hartele redigiate astfelă, 
mai vîrtosă în străinătate ele ar da looă 
presupunerei, că în armata nâstră esistă 
tendințe de naționalitate. Din aceste 
considerații propune oratorulă șovinistă, 
oa ministrulă Bauer să se îndure de-a 
lua în viitoră măsurile de lipsă, oa în 
hartele militare să se însemne localitățile 
din Ungaria cu nume ungurescl și încă în 
primulH locu.

Ministrulu Bauer: Ișl plecă capulă 
ou umilință și declară, că elă „din totă 
inima este gata de-a împlini cererea luiNopcsa 
și de a schimba regulamentele institutului 
geografică în modă corespunzătorul înalte- 
loră scopuri de maghiarisare. Geuerosulă 
ministru mai observă, că îndată ce va 
primi oatalogulă „autentică“ ală numiri- 
loră de looalitățl din Ungaria, precum 
și celelalte „direotive" privitâre la în
semnarea obiecteloră geografioe și to-

pografioe, elă va ordona, ca înoă la ac
tualele reambulații, ce se facă acum în 
Ardeală, să se procedă în sensulă acesta. 
Față ou oelelalte părți ale țerei însă, a- 
cestă schimbare se va face numai trep
tată, cu ocaeiunea reambulațiiloră, de- 
oreoe ministrulă n’are la disposițiă des
tule mijlâoe și puteri, pentru a face nu
mai decâtă acâstă sohimbare.

Nopcsa Elelc: Ou mulțumită ia la 
ounosoință răspunsulă ministrului. Ar 
dori, ca orașele și satele să fiă câtă mai 
curend botezate pe unguresce.

Imediată după Gestiunea maghiarisă- 
rei, a urmată la ordine cestiunea sinuci- 
deriloră: Wahrman: întrâbă, cum se pâte 
esplioa numărulă estra-ordinară ală sinu- 
cideriloră în armată?

Bauer: Sinuciderea se ivesce adese
ori ca o bâlă epidemică. Causa principală 
a sinucideriloră între ostași este a se 
căuta în schimbarea modului de traiu, 
preoum și adese-orl in unele raporturi 
private. Apoi este o caracteristică a 
timpului de față, că în casulă unoră ne
voi mai mici, mai bucurosă recurgă la 
arme, decâtă să supârte greua luptă a 
vieței. De-altmintrelea asigură ministrulă, 
că tinerimea este umană tractată.

Contele Sztaray întrebă în privința 
îmbunătățirei nutrirei ostașiloră, despre 
oare de multe-orl s’a făoută vorbă.

Min. Bauer: nu perde din vedere 
oestiunea acesta. De repețite-orl s’au 
preliminată oâte 43/10 or. de oapă pentru 
provederea tinerimei ou oină caldă, der 
fiindcă aoâsta ar aduoe o uroare a bu
getului ou 43/]0 milione fi., ministrulă, 
în vederea aotualei situațiunl finanoiare, 
s’a vădută nevoită a se mulțumi de-o- 
camdată cu cele ce au fostă mai de 
urgență.

CRONICA POLITICĂ,
— 12 (24) Novembre.

— A<jl săptămână conducătorulă Ger- 
maniloră liberali, d-lă de Plener a luată 
parte cu mai mulțl alțl deputațl la o șe
dință a reuniunei liberale germane în 
Rudolfheim (Viena). Ou ocasiunea acesta 
oerându-i-se să vorbescă, ținu ună discursă 
mai lungă, în care făcu o esoursiune și 
pe tărâmulă militară, și declară, că par
tida liberală germană posede în armată ună 
aliată. Acestă afirmare a produsă îndig- 
națiunea jdiarului „Politilc* din Praga, 
care într’ună artioulă de fonda critică 
vorba lui Plener cjicândă, că e forte fri
volă și că a aruncat’o în poporațiune și 
în armată cu scopă de a vîrî certa din
tre popore și în acestă instituțiune a sta
tului.

„Tăria armatei austriaco — dice 
„Politik", — este tocmai aceea, oă nu 
aparține unei singure naționalități, der 
că tâte naționalitățile, cu acelașă devo-

tamentă și ou aceeași vitejiă apără exis
tența statului; armata e austriacă, es- 
chide ori ce unilateralitate și trebue să 
fiă tractată dintr’acestă punctă de vedere. 
D-lă de Plener nu s’a dovedită prin aser
țiunea sa niol decum oa omă politioă pru
dentă. Prin aceea, că a dată de golă pof
tele partidei sale, c’a recuirată alianța 
armatei pentru partida sa, a dovedită 
numai, că nu va fi în stare nicl-odată 
să restabilesoă pacea în imperiu, căci elă 
vîră discordia acolo, unde cea dintâi po
runcă trebue să fiă unirea și concordia. 
Decă Grillparzer a apostrofată armata 
austriaoă cu cuvintele : „In tabera ta 
este Austria!“ atunci a putută ave în 
vedere numai diversitatea din imperiu, 
a căreia părți ou aoeașl credință îlă apără 
cu pieptulă loră, de dușmană. In oimi- 
teriulă dela Santa-Luoia au fostă coman
danți boemi, cari au condusă trupele ou 
însuflețire în potriva dușmanului, aoolo 
se soia, că nu vorba germană, ci numai 
viulă graiu ală soldatului l’a dusă pe 
acesta la victoriă. Și bătrânulă mareșală 
Radetzky a fostă de sigură ună patriotă 
totă așa de bună, ca d-lă de Plener, și 
elă a înțelesă trebuințele Austriei poli
glote mai bine decâtă comandantulă par
tidei liberale germane, care ar vrâ, ca 
pe luptătorii pentru bunulă și onorea 
Austriei să-i faoă tributari intereseloră 
unei fracțiuni politice14.

— Ministrulă rusescă de esterne 
Giers a fostă primită cu căldură în Pa- 
nsă, și ohiar primele întâlniri, oe le-a 
avută aoolo, dovedesoă oă dânsul n’a venit 
în Parisă, ca omă privată, țiiarulă „Fi
garo" publică ună articolă întitulată „A- 
devărulă asupra înțelegerei între Rusia 
și Francia". Aid se <jice, că atuDcIcând 
admiralulă Gervais a plecată la Peters
burg, aici a putută să negoțieze ou mi
niștri rusescl asupra formei unei înțele
geri între ambele țerl, în presența am
basadorului francesă . încă dela în
cepută s’a renunțată la ună tratată 
formală, oare nu l’ar fi putută șoâte u- 
șoră de sub controla camerei-franoese, 
prin urmare s’a evitată o discuțiă pu
blică. S’a decisă, că se voră mulțămi cu 
o înțelegere espresă, a cărei puncte sin
guratice să se sigileze prin note scrise. 
Apoi se propuseră următârele puncte de 
înțelegere: in totă looulă unde diplo
mația rusescă și francesă au interesă, să 
mergă mână în mână și să se aoomodeze 
după importanța intereseloră loră. S’a 
efisă mai departe, că la oasulă când vre
una dintre aoeste două puteri va fi a- 
tacată din afară, să-și dea reoiprocă aju
toră. De sine se înțelege, oă s’au măr
ginită numai la puncte generale, cari 
aveau să se pecetluâsoă la Parisă, prin 
călătoria lui Giers. Prin aoesta pâte s’au 
răspândită sgomotulă, oă dânsulă ar a-

duoe ună tratată de alianță. In adevără 
însă înțelegerea s’a făoută prin marii 
duci, când au venită la Parisă, și de-și 
nu esistă ună tractată, ou tâte acestea 
alianța franco-rusă în dra acâsta este ună 
faptă împlinită".

SCIRILE QILEI.
— 12 (24) Noemvre.

Noulă internată din Blașiu, ridicată 
din generositatea Escelenței Sale Metro- 
politului Vancea, este deja pusă sub oo- 
perișă. „Unirea" 4i°e, că elă va fi ună 
edificiu pomposă și impunătoră, care îm
preună cu celelalte edifioii școlare din 
piața Blașiului, cari tâte stau într’o liniă 
6blă, voră forma ună prea frumosă frontă, 
lungă de vre-o 220 de metri.

* * *
Begularea posiției clerului in România. 

In ședința ținută la 7 Noemvre v., co- 
misiunea însărcinată cu elaborarea unui 
proiectă de lege pentru regularea posi
ției clerului mireană în România, d. lan- 
covescu a oomunicată ună proiectă, care 
va fi susținută în camera de guvernă. 
In acestă proieotă se dispune între al
tele, ca dările benevole dâr reale, ce în 
virtutea unoră contracte se esecută de 
oătră preoți, să se transformeze într’o 
taxă fixă de patru lei de fiă-care paro- 
ohiană contribuabilă.

** *
Decorată. Ni-se împărtășesce, că d-lă 

capelană castrensă Demetriu Popă pentru 
meritele câștigate în timpă de 25 de ani 
pe tărâmulă bisericescă-militară, a fostă 
decorată din partea Majestății Sale cu 
crucea de aură ou coronă. D-lă Popă 
este între Români primulă preotă mili
tară, căruia i-s’a făcută asemenea dis- 
tincțiune. ** *

Tergulă de țeră dela Șiria se vaținâ 
în anulă acesta la 28 și 29 Novem
bre st. n. ** *

Președintele republicei francese, Sadi- 
Carnot, a dată ună prânză în onârea mi
nistrului rusescă Giers. Intre oei in
vitați au fostă și membrii ambasadei 
rusescl, ministrulă președinte Freycinet, 
ministrulă de esterne Ribot și admiralulă 
Gervais.

A doua conferință
a Reuniunei cercuale din protopopiatul^ 
Aradului, ținută în comuna Micăldca la 

11 Novembre n. 1891.
In cjiua de 11 Novembre n. o. la 

8 bre diminâța, comuna nostră Mioălaoa 
(2 ohm. departe spre ostă dela Aradă) 
era cercetată de o mulțime de ospețl. în
vățătorii români gr. or. delașoâlele nâstre 
elementare din protopopiatul Aradului, cu 
câteva escepțiunl esousate, erau adunați

sită pe fiioa ei; pâte totă vomă ajunge 
la ceva, — credă că mă înțelegi; oui 
să-i lase bogăția sa, dâoă nu ție, copilă 
norocosă? Tot-deuna am disă, chiar și 
contesei Landskron, când te-am oerută 
pe tine, că deoă n’are multă, respective 
nimioă, totuși cu ea vine binecuvântarea 
în casă. Și ore n’avemă aoum binecu
vântare? Câtă diceai, că are Spaniolulă?" 

17.
Baronulă poruncise să aducă sticle 

prâspete de vină, er Iosefa, după cu
vintele aceste din urmă, se depărta. Fră- 
ben nu putea înțelege, de oe se purta 
amiculă său atâtă de nedelioată cu a- 
câstă ființă nobilă și suavă; elă simțea, 
că ea se rușinâză înaintea lui din oausa 
bruscheței soțului ei, de aceea răspunse 
supărată: „Ce soiu eu; crecjl, oăeuoași 
Englesulă întrebă pe omenii, cu cari 
oonvină, că âre câtă oântărescă ?“

— „Der eu cunosoă părerile tale 
ciudate asupra acestui punctă", cp30 ba
ronulă rîdândă. „Pentru tine este ună 
omă săracă, decă are numai așa numi- 
tulă sentimentă și Savoir viere, totă așa 
ca și unulă, care are ună venită de 
200,000 de punți sterlingl! Dâr vorbindă

seriosă, trebue să venimă în clară ou 
Don Pedro, și eu contez i pe d-ta.“

— „Da; poți conta pe mine. Der 
cum era cu contesa Landskron ? Nici 
nu mi-ai spusă, cum ai cunoscută pe 
soția ta!“

— „E, asta e o istoriă sourtă", răs- 
punse Faldner, turnândă vină în pahare! 
„Tu cunoscl ideile mele praotioe, taotulă 
meu corectă în astfelă de lucruri. Eu 
puteam alege liberă printre fiicele aoes- 
tei țări; bogate, frumâse, drăgălașe, tâte 
îmi steteau la disposițiă. Der mă gân- 
diamă: nu totă e aură, oe strălucesce, 
și-mi căutai o economiă harnică. Ast
felă din întâmplare venii la moșia con
tesei Landskron. Iosefa era pe atunci 
ca damă de companiă și se numea 
Iosefa de Tannensee. Fata acesta sîr- 
guinoiâsă și lucrătâre îmi plăcu; să 
târne ceaiu, să curățe mere, să ou- 
legă bobă, să ude florile, în scurtă, 
scia să le facă tâte, încâtă mă gândii, 
că numai acâsta va fi o bună econâmă. 
Vorbii în privința acâsta cu contesa. Ce 
e dreptă, la începută mă cam înspăi
mântară soirile, oe mi-le spuse contesa 
despre relațiunile Iosefei. Eă-ml spuse,

că a ounoscută pe mama Iosefei și că 
după mârtea aoesteia, o luâ la sine; 
avere nu avea, der contesa îi dete o 4«s- 
tre cuvenită. Aotulă de căsătoria ală 
părințiloră ei și actulă ei debotozăerau 
corecte, în fine omulă în amoră e de re
gulă nebună, și așa m’am căsătorită 
cu ea.“

— „Și de sigură, că ești forte feri
cită cu acestă ființă frumâsă?"

— „Ei, acesta merge așa: nu e de 
looă practică, eu trebue să-i oonfiscă în 
totă regula afurisitele acelea de cărți, 
pentru ca să o învăță lucrurile din casă 
și din grădină, căci în fine cum pote 
trăi cineva aici la țeră, decă stăpâna 
casei se pune comodă pe o canapea, ce- 
tesoe romanurl și almanachurl, și astfelă 
nu se îngrijesoe niol de bucătăria, niol 
de grădină?

— „Dâr, Dumnedeule, pentru lucră
rile acestea poți să ținl servitâre!" ob
servă Froben, pe oare vinulă îlă făcuse 
mai înfocată și supărată.

— „Servitâre?“ întrebă Faldner rî- 
cjândă și se uită cu ochi mari la dânsulă. 
„Servitâre ? Ecă ârășl teoricianulă ! Amioe, 
la astea nu te pricepi de locă! Ore ser-

vitârele nu voră vinde pe furiși tâte,’- ' 
mele, verdețurile și salata? Și apoi i 
buoătăriă? De unde să amă lemne și 
untă, dâcă tote le suntă încredințate ser- 
vitâreloră! Nu, soția trebue să se ocupe 
cu tâte aoeste, și durere! cu Iosefa n’am 
alesă de locă bine. Dâr aide să cioonimă, 
Don Pedro le va face tâte bune!"

Froben, deși îlă vătămară tâte câte 
a văcjută aici, nu cuteză să-lă contrazică, 
Elă urmă pe stăpânulă casei, oând acesta 
se scula, stete liniștită la îmbrățișarea 
sa și — mai multă pentru oa să nu se 
întâlnâscă ou Iosefâ după întâmplarea 
aoesta, — primi invitarea baronului de 
a-lă însoți pănă la mâra de abură. Caii 
fură aduși la scară și Froben tocmai voia 
să cotâscă după ună colță, când arun- 
cândă o privire în susă, observa la fe- 
râstră figura Iosefei; ea îșl dete batista 
pe obrază, se uită cu duiaș'iă la dânsulă 
și-lă salută cu delicata ei mână.

— „Soția ta ne face semnă, oa să-și 
ia adio" striga elă oătră Faldner; dâr 
acesta începu să rîdă.

„Ce cretjl?", <j’se călărindă mai
departe, „că eu am obiclnuit’o să fiă 
gingașă și mâle așa încâtă să ne luămă
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înaintea bisericei în numără completă, 
avândă între dânșii pe Rvds. d-nft pro- 
topresbiteră Moise Bocșană, inspectorul^ 
tractuală, oarele deși portă în spatele 
sale 68 de ani, totuși nu lipsesoe dela 
niol o ocasiune, unde pâte să-și depună 
dinarulă său pe altarulă salutei nemului 
românescă. Am vădută aoolo între învă
țători, oa pe nisoe bărbați iubitori de 
progress, pe ambii preoți locali Ioană 
Cioră și Justină Dasoală aoompaniațl de 
preotulă din comuna Fenlacă, Moise Ba- 
bescu.

Intrândă cu toții în biserica cea fru- 
mosă a Româniloră noștri gr. or. din 
Mioălaca, veteranulă d-nă protopresbiteră 
a făcută rugăciunile îndatinate, adecă 
chiămarea Duchului Sântă, acompaniată 
de cântările cele melodidse, esecutate 
de virtuoșii noștri cântăreți, părintele 
Vasilie Olariu și invățătorulă Samson 
Lugoșană.

După terminarea aoestoră sfinte ru
găciuni, președintele reuniunei ndstre 
cercuall, d. Ioană Eftioiu, vechiu învă
țătorii din Peșoa română, salutândă a- 
tâtă pe membri, câtă și pe toți onora- 
țiorii de bună venire, și arătândă sco
pula întrunirei, în conformitate cu regu
lamentele esistente a declarată a doua 
conferință din anulă acesta de deschisă.

Cuvinteloră căldurdse de deschidere 
li-a dată răsunetă vredniculă nostru pre- 
otă diu Micălaoa și asesoră consistorială 
Ioană Cioră, carele atâtă în numele co
munei bisericesol și a comitetului paro- 
chială, câtă și în ală său saluta de bună 
venire pe oorpulă învățătoresoă ală trac- 
tului Aradă, mulțumindă anticipative 
pentru ondrea ce s’a făcută prin acesta 
poporului său credinoiosă. Er părintele 
protopopă inspeotoră M. Bocșană încu- 
ragiândă pe cei adunați să progreseze 
ne’ncetată, ’i saluta ca și pe adevărații 
purtători ai causeloră ndstre românescl.

După autenticarea protocolului con- 
ferenței din Peșoa, ne-amă dusă în cor- 
pore la șoolă. Acolo amă aflată atâtă 
șcdla învățătorului Savu Mihuța, oâtă si 
a lui Savu Bugariu, în ordine esemplară. 
Au fostă de față la șcdlă vre-o 80% 
din cei obligați și peste totă erau miti
teii bine îmbrăcațl, ceea ce arată, că po- 
porulă nostru din Micălaoa se află în 
stare materială bunișoră.

Invățătorulă Savu Bugariu a trao- 
tată obieotulă primă din cele ce erau 
puse în ordulă de ore pe c|iua ao06a> a- 
decă religiunea și după aceea geografia. 
Ni-a oăc|ută fărte bine, când amă văcjută 
la d-sa ună zelă vrednică de imitată. 
Cu destulă fluiditate a tratată materialulă 
pentru clasa primă, apoi pentru a doua, 
a treia, a patra, a cinoia și a șesa, în- 
trebândă pe învățăoeii respeotivl prele
gerea din dra treoută, și reasumândă a- 
poi ceea-ce li-a propusă din nou. Amă 

rămasă bună într’o după prâncjă cu să
rutări și îmbrățișări, cu fâlfâiri din ba
tiste14. Dumnecjeu se mă ferâscă, prin 
aceste le înveți rău pe femei — și deoă 
se va întâmpla oa și tu să te însori vre
odată, atunci pentru numele lui D-cJeu 
fă ca mine. Când pleci în oălătoriă, seu 
fad o preumblare călare nu spune mai 
’nainte niol o vorbă despre ceea oe vrei 
se fad. Oalulă să ți-se aducă la scară. 
— „„Unde mergi, iubitule întrebă ea 
odată său de două ori. Niol ună răs
punsă, ci trage-ți mănușile. „„Der vrei 
se mă lași singură ?““ întrebă ea mai 
departe și-ți netezesoe obrajii; tu ț’ai 
mângâiată biciușca de călărită și c}id: 
„Da, am să mă duoă se facă asta și asta. 
Adio! și deoă nu mă întorcă pănă la 
nouă dre săra, nu trebue se mă aștepți 
cu supa“. Ea se spariă, tu înse nu bagi 
de seină aoâsta, ea vine după tine, tu-i 
fad semnă cu biciușca să rămână; ea 
se repede la ferâstră și-ți face semnă ou 
batista udă de laoriml, strigă Adio! și 
apoi fâlfăe în aeră cu stegulă acesta 
albă. — Lasă-o se fâlfăe și nu băga de 
semă acesta. Dă pinteni calului și por- 
nesce; potă să-ți jură, că acâsta le pune 

oonstatată din conferință, că intră în- 
vățătoră și învățăcei este iubire adevă
rată și oă și invățătorulă vorbesce la 
inima eleviloră. Cu puține observațiunl 
metodice ne-amă convinsă, că îuvățăto- 
rulă Mihuța îșl ooupă looulă în modă 
vrednioă. Și vrednicia învățătorului ni- 
s’a vădită mai bine în corulă celă forte 
bine desvoltată, ăare întru adevără, că 
face ondre întregei comune biserioesol.

Invățătorulă Savu Bugariu în șoola 
sa ni-a arătată la tractarea religiunei, că 
are destulă esperiență învățătorâsoă, soie 
pătrunde la inima eleviloră și și-i iu- 
besce cu totă fooulă internă, ce-Iă cău- 
tămă la ună învățătoriu, der întru îm
părțirea materialului de pertratată nu 
ni-a satisfăoută, întru câtă a prea în
greuiată elevii, credemă, oă aodstă ob
servare nu-lă va supăra, ci-lă va încu- 
ragia, ca să obțină și mai frumdse re- 
sultate de după ostenelele sale, Credemă 
apoi, că ambii învățători pentru viitoră 
ni voră soi produce mai frumdse succese 
întru propunerea geografiei, carea așa 
4icendă este unulă dintre cele mai fru
mdse studii de învățămentă din școla 
poporală.

După dimiterea eleviloră, conferința 
a constatată cu plăoere, că șcdlele ndstre 
din Mioălaca se află în stare bună și că 
învățătorii, în genere luândă, îșl faoă 
datorințele consoiențiosă.

Fiindă timpulă înaintată, aprdpe 1 
dră d. a., președintele a înohisă ședința 
anunțândă pe a doua la trei dre d. a., 
apoi ne-amă depărtată și amă luată 
prâncjulă în casele ospitall ale părintelui 
I. Cioră, I. Dasoălă, Savu Bugariu și 
Savu Mihuța, unde amă fostă primiți 
cu căldură creștinesoă, ou ospitalitate 
romândsoă și ou adevărată bunăouviință 
sooială. S’au ridicată toaste întru sănă
tatea P. S. S. părintelui Episcopă I. 
Mețianu, a protopopului-inspeotoră M. 
Booșanu și a altoră persone oarl au ono
rată conferența ou presența loră.

(Va urma.)

Corespondența „Gaz. Trans.“
Chimitelniculd de Câmpiă, 14 Nov. n. 1891.

Onorată Redaoțiune! Cu mare ne
răbdare am așteptată și totă așteptă încă 
și acum, oa să vădă sfe-șitulă procesu
lui în oausa crucjimiloră ce comandau- 
tulă gendarmeriei din Ludoșă le-a co
misă cu 3 femei amărîte și sărace din 
Chimitelniculă pe Câmpiă în vara tre
cută pe la înoeputulă lui Iuniu, — der 
totă nu mai audă, nici nu vădă nimică.

Destulă atâta, că femeile maltratate 
atâtă de sălbatică au intentată procesă 
voinicosului gendarmă unguresoă, care a 
avută mânoărimea a se bate înarmată 
din crescetă pănă’n tălpi ou nisce femei 
bătrâne și amărîte.

pe femei în respectă. A treia-oră nu 
mă mai întreba femeia mea și hară Dom
nului, comedia se sfîrși 1“

Baronulă în timpulă acestei vorbiri 
îșl umpluse pipa ou linisce sufletesoă, 
și-o aprinse și fuma aoumă, uitându-se 
peste câmpurile și pădurile sale, fără oa 
să aștepte vre-ună răspunsă din partea 
ospelui său; aoestaînsă îșl strînse buzele 
și încă și mai tare îi strînse inima vor
birea brutalului bărbată. „O tu inimă 
de oâne“, 4’so ®ld sine, „mai rea încă 
ca a unui câne, căd D-cjcu ți-a dată ra
țiune. Ai învățată cum se călărescl pe 
ună cală seu cum să sădesc! ună pomă 
în pământă bună, der se tractezi fru- 
mosă ună sufletă nobilă, să înțelegi o 
o inimă iubitore, acestea zaoă afară de 
marginile sciinței tale.“ Cum îlă privise 
ea de duiosă, căol elă nu-șl luase rămasă 
bună dela ea, uitase cuvintele lui bru
tale, cu o răbdare ângerescă, ou o pri
vire plină de amoră. De amoră? Oare 
pdte ea să-lă iubâscă? Sentimentulă ei 
gingașă n’a fostă vătămată dre de mii 
de ori din partea lui? Nu vede ea, că 
elă arată mai multă dragoste față de 
cânele său de vânată? „Deru, oontinuâ

La dovedirea crimei rare în feliulă 
său s’a recerută înainte de tdte atestată 
medicală, pe care însă sermanele femei 
române, avândă de luoru cu ună ungură 
încarnată, nici pe lângă plată bună nu a 
voită medicală din Ludoșă Dr. Vaida a 
li-lă da. Ce e dreptă femeile la per
tractare au dovedită cu martori, cum oă 
au fostă bătute crudă ou bâta, ou o bu
cată de pară, ba chiar și oubaionetapănă tot 
li-s’a învinețit trupulă, însă nesciindu nici ele 
nici martorii ungur esce, bătrânulu jude re- 
gescă din Ludoșă G-alzheghi, a scrisă in 
protocolă ceea ce a voită și cum i-a plă
cută lui, așa, ca hoțulă de păgubașă se 
rămână și bătută.

Astfelă astăzi se vorbesce și e de 
orecjută, oă procesulă s’a terminată ou 
absolvarea curagiosului oomandantă de 
gendarml fără scirea femeiloră maltra
tate, oarl deoă ar fi sciută de asta, din 
tdtă sărăcia loră ar fi făoută ceva și ar 
fi reourată.

Etă dâră încă ună dooumentă ecla
tantă de dereptulă UDguresoă! Oare oe 
ar fi făoută autoritățile maghiare, deoă 
oomandantulă gendarmeriei ar fi fostă 
ună Română și ar fi maltratată atâtă 
de sălbatică pe nisce ungurdioe ? Sigură, 
ac|I pe lângă degradarea meritată armai 
moșteni și temnița ună ană.

Ună Română.

Mulțămită publică.
Membrii societății ndstre, spre a pute 

ave în totă momentulă înaintea ochiloră 
tipulă fericitului ei patronă, deciseră a 
lăsa ca să ’i se faoă după o posă mai 
vechiă și mică ună tablou mare pe 
pânză.

Saroina acesta, la rugarea membri- 
loră, o luâ asupra-șl vestitul pictoră ro
mână, St. D-nă. Ootaviană Szmigelski, de 
presinte profesoră de desemnă la gim- 
nasiulă din Ibașfalău (Elisabetopulă.)

Toomai în dilele trecute ne sosi ta- 
bloulă. Elă are o lungime de 132'5 cm. 
și o lățime de 98'5 cm. și este lucrată 
ou atâta gustă, cu atâta desteritate și 
fineță, precum și oele mai fine trăsuri 
suntă atâtă de bine demarcate, încâtă 
și celă mai pricepută omă în arta acâsta 
nu ar pută deoâtă să admire talentulă 
artistică ală D-lui Ootaviană Szmigelski- 
De altmintrelea penelulă D-lui Szmi. 
gelski nu are lipsă de aprețiarea și lau
da nostră, după-ce foi române și ger
mane i-au vestită deja demultă fineța și 
dexteritatea.

Pentru lucrulă acesta costisitoră 
d-lă Szmigelski nu pretinse ca remune- 
rațiune deoâtă numai 60fl., oare sumă nouă 
ni-se pare cam neînsemnată, avendă în 
vedere, că numai ramele au costată peste 
totă 25 fl. Precum amă oaloulată noi, 
tabloulă a trebuită să-lă ooste pe d-lă 
pictoră celă puțină 90 fl.

Pentru jertfa acâsta din punga pro- 
priă a d-lui pictoră, precum și pentru 
timpulă perdută și ostenâla, ce a tre
buită să indure cu pregătirea lui, cari 
tdte i-au rămasă nerăsplătite — alergămă 
și pe aoestă cale a-i aduce oele mai fer- 

elă în visările sale, „cum putea ea, după 
ce devenise femeia lui, să simtă dragoste 
față de acela, pe care-lă întrece atâtă 
de multă ou spiritulă ei și de oare ou 
tdte 8ceste — se teme? Der dre în veci 
să fiă sdrtea acestoră ființe sărmane, oa 
ele între o sută, numai pe una o pdte 
se o iubescă în adevără, că altele înzes
trate dela natură cu o dosă de amoră 
sublimă și delicată, orescă, înfloresoă și 
vestejescă fără să cundsoă amorulă ade
vărată? Totuși, ideia acesta mi-ar fi mai 
suportabilă, deoâtă aoeea, că ea l’ar pute 
iubi în adevără. Nu, nu pdte, nu tre
bue să fiă!“ Involuntară, la gândurile 
aceste din urmă, prin o repede mișoare 
dase pinteni oalului, oare începu a aler
ga înainte. „Ho, ho, amioe! voesol să 
te întrecl ou mine?” ’i striga baronulă 
și șl puse pipa în buzunară. „Două sute 
de pași, ’ți dau înainte și totuși te voiu 
ajunge”. Cu deprinderea unui măestru 
măsura distanța între ei, și când credit, 
oă Froben treouse cei două sute de pași, 
dede pinteni calului său, și ajunse tri- 
umfătoră totă în același momentă ou 
Froben, înaintea morei de abură.

(/ a ur ma). 

binți mulțumite, rugândă pe Dumnezeu, 
ca însutită să-i răsplătâscă pentru acâstă 
jertfire față de societatea ndstră.

Pentru soc. „In. Miou Claină.“ 
Blașiu, la 10 Nov. 1891.

Teodoră Vaudoră, Ioană Țiucu, 
președ, soc. secret, soc.

DIVERSE.
Aniversarea de 10 ani a contelui 

Kalnoky. — 17 miniștrii. In 20 Noemvre 
s’au împlinită 4®c® an*, de când contele 
Kalnoky este ministru de esterne. Elă 
a fostă chemată la aoestă postă din Pe
tersburg, unde era ambasadoră, și anume 
în urma morții ministrului de esterne, 
de Haymerle. Contele Kalnoky este ală 
ș^pte-spre-cfecelea ministru de esterne aus- 
triaoă, dela Kaunitz în cdoe. Pănă la 
Kaunitz, cjioe „Politik”, afacerile din a- 
fară nu erau concentrate în mâna unei 
singure persone, ci încredințate diferiți- 
loră miniștrii, canoelarului de stată, pre
ședintelui consiliului de răsboiu etc. 
Miniștrii de esterne sub diferite titluri, 
au fostă după Kaunitz, Cobenzl, Thu- 
gut (uniculă ministru austriacă de esterne, 
ce n’a fostă născută nobilă), principele 
Trauttmansdorff, contele Ludovică Cobenzl, 
contele Stadion, prinoipele Metternich, 
F.M.L. conte Ficquelmont, br. Wessen
berg, principele Schwarzenberg, contele 
Buol- Schauenstein, contele Rechberg, prin
cipele Mennsdorff-Dietrichstein, contele 
Beust, contele Andrassy, Haymerle și con
tele Kalnoky. Timpă mai îndelungată 
oa contele Kalnoky au fostă numai doi 
miniștrii de esterne, Kaunitz și Metter
nich, amândoi aprdpe 40 de ani, celă 
care a stată în oficiu mai puțină a fostă 
contete Ficquelmont (Martie pănă în Iu
nie 1848!) După naționalitate au fostă 
Kaunitz și Schwarzenberg boemi, An
drassy ungură, ceilalți au fostă toți 
Nemți, contele Kalnoky de origine ar
deleană, principele Mennsdorff-Dietrioh- 
stein, de origine francesă. Emigrați din 
imperiulă germană au fostă: Metternich, 
Rechberg și Beust. Wessenberg a fostă 
din Baden, și adecă din Breisgau, care 
când s’a născut Wessenberg, era austriacă. 
In ofioiu au murită numai doi dintre 
miniștrii de esterne, și adecă Schwarzen
berg și Haymerle, amândoi de dam- 
blă. Niol unulă n’a fostă în Austria de 
două-orl ministru de esterne, (In Fran- 
oia și Anglia s’au întâmplată așa oeva), 
numai contele Stadion a fostă mai târ- 
4iu ministru de finance.

Ctarsulu pieței Brașova
din 24 Noemvre st. n. 1881.

Bancnote românescl Cump, 9,30 Vând. 9.34
argintă romănescă - „ 9.23 n 9.28
Sapoleon-d’orI - „ 9.31 n 9.35
[<ire turcescl - „ 10.48 n 10.53
imperiali ... ■ „ 9.48 n 9.53
GalbinI - - . - „ 5.45 M 5.50
Scris. fonc. „Albina” 6°/0 —.— n —.—

M n n 5% „ — n —.—
Stable rusescl - >■ ■ „ 112.— n 114.—
Mărci germane - „ 57.50 n 58.—
Discontulă 6—8°/o 'pe ană.

Cursulu la bursa din Viena
din 23 Noemvre a. c. 1891

Bînta de aură 4°/0 ■ 10235
Banta de hârtiă5°/0 .... . . 11060 
imprumutulă căiloră ferate ungare >

aură • ••••»•• 116.25
dto argintă..................... 97.25

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare [1-ma emisiune] - - 110.—

Imortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare [2-a emisunei] - - —

Imorfisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare (3-a emisiune) • - —.—

Bonuri rurale ungare ..... 89.50
Bonuri croato-slavone ..... 104.50 
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ....... —,—
Galbeni împărătesei- - » ... b.6l
Napoleon-d’orl ........ 9.37’/,
Mărci luO împ. germane - ... 58.02—■
Londra 10 Livres sterlinge - - - 118.05

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redactoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.
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Concursă.
Pentru întreținerea a 4 copii dela șcdlele medii române gr. or. 

din locO — adecă a Internatului Christurianu — cu cvartiru, costu, 
luminată, spălatu și încălzită, se deschide concursă de îngrijitorii 
cu termină de 10 cfile dela prima publicare.

Condițiunile mai detailate se potă afla la Epitropia parochiala 
a bisericei Sf. Nicolae din locă.

Doritorii de a lua în îngrijire acestă Internată au să înainteze 
recursele loră la comitetulu susă numitei biserici.

712,3—2 Comitetuld parochiald,

F. SCHMIDT
L-A. „-A.ZSTCOIS-A. DE

Tergulu inului Nr. 21,

recomandă depositulă său nou și fdrte bine asortată ou tote soiurile de
Mărfuri tricotate, ceaprazăriă. și căptușeli.

Ciorapi de lână pentru bărbați, dame și copii, patentă și sadea împletiți 
în oulorl veritabile.

Tote vesmintele numite Dr. Jaeger pentru bărbați, dame și copii 
în sistemulă normală și în imitațiune.

Fuste pentru dame și copii, talii tricotate, hăinuțe și costume pen
tru copii, fișu pentru dame și copii, mănuși de ârnă, bală și glaod, tote 
soiurile de bumbacurl și lânuri pentru împletită, getre (gamașe) pentru 
dame și copii s. a. m.
Cea mai mare alegere in rufâriă. albă, și eulorată. 

Cravate bărbătesc! după fasonulă oelă mai nou. Batiste ourată de

Escriere de concursu.
*

La școla rurală privată din Văleni, districtulă Romanului în 
România, are se se ocupe definitivă postulă de dirigentu și învăță- 
toru pentru cursulă superiorii ală învățământului primară, împreu
nată cu cursă elementară și practică de agronomiă. Emolumentele 
suntă: salară anuală 1800 franci, locuință cu grădină de 1 pogonă 
și încălzită.

Doritorii de a ocupa acestă postă se potă insinua pănă la 
sfîrșitulă lui Noemvre a. c. v., legitimându-se asupra studieloră fă
cute și asupra cualificațiunii în servi ciulă de pănă acum. Voră 
ave preferință competenții, cari, pe lângă cursulă de pedagogiă, 
voră fi avândă și cursulă unei școle agronomice.

Cererile se voră adresa cătră patronulă șcălei, d-lă Victoru 
Styrcea, la în Bucovina.

617 3—2.

fiH Cravate barbatesci după iasonulă oelă mai nou. Batiste curată de
p] iuti și ină ou bumbaoă, corsete (mieder) pentru dame, preoum și tote II
p] celelalte articole de ceaprazănă și pentru căptușeli. fjnj)
y=j Șorțuri frumose și de fantasiă din lustre pentru dame și copii J-J?
fc potrivite ca darii de Crăciunu cu prețurile cele mai eftine. Or
E 718,3-1. HI

A vist d-lorU abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiue insă 

binevoiască a scrie pe cuponulfi mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primită (jiarulfi nostru până acuma.

Domnii, ce se abonâză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 
lămurtă și s6 arate și posta ultimă.

Totodată facemă cunoscută tuturoră D-loră abonați, că mai 
avemă din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloră 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiunl, pentru cari se potă 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

Administrat „Gaz. Trans.“

i

!

pe liniile orientale ale căii ferate de stătu r. u. valabilii din 1 Octomvre 1891.

Budapesta—Predeaiii Bredealu—Budapesta B.-Pesta-JLradii-Teiuș Teiuș-Aradu-B.-Pesta C?opșa-mică—Sibiiu
Trenă 
accele-

Trenă 
de 

persdn. rată

Trenu 
de 

persdn.

Trenă 
accele
rată

Trenă 
accele
rații

Trenu 
accele-

Trenă 
de _____

persdn. rată persdn.

Trenă 
de

Trenă 
de 

persdn.

Trenii 
accele
rații

Trenii 
de 

persân.

Viena
Budapesta 
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea-mare

Mezo-Telegd 
Râv 
Bratca
Bucia
Ciuoîa 
Huedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbău 
Nădășel
Clușiu

Apahida
Ghiriș 
Cuoerdea
Uibra 
Vințul de
Aiudă

sus

Teiușu

Crăciunelă
Blașiu
Micăsasa

Copșa mică
Mediașă 
Elisabatopole 
Sighișora 
Hașfalău
Homorodă
Augustină 
Apața 
Feldidra
Brașovu

Timișă 
Predcală
Buouresol

10.50
8.30

11.38
2.12
3.53
4.-
4.39
5.22
5.45
6.05
6.31
7.12
7.29
7.49
8.01
8.14
8.29
8.46
9.03

10.12
10.37
10.56
11.04
11.28
11.45
12.13
12.44 
12.59

1.35
1.51
2.12
2.31
3.04
3 46 
4.04
5.26
6.10
6.41
7.17
8.—

8.-
1.50
3.57
5.51
7.06
7.13
7.43
8.18

8.51
9.07
9.37

10.37
11.10
11.28
12.38

1.14
1.21
1.29
1.54
2.13

Tren de 
persdne

11.-
2.41
3.26
9.50

5.50
9.22

11.53
1.50
2.24
3.03
3.46
3.57
4.29
4.55
5.34
5.51
6.12
6.25
6.39
6.56
8.20
8.45

10.21
11.09
11.17
11.26
11.54
12.18
12.58

1.34
1.51
2.29
2.48
3.03
3.26
4.07
4.49
5.35
7.23
8.09
8.43
9.18

10.05

3.25
9.15

11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

5.47
6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

BucurescI 
Predealu
Timișă
Brașovu j 

Feldidra
Ap ața 
Augustină 
Homorodă 
Hașfalău 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașă 
Copșa mică )

Micăsasa 
Blașiu
Crăciunelă

7.35
1.12
1.42
2.18
2.48
3.19
3.40
3.56
4.29
5.34
5.54
6.21
6.42
6 55
6.57

7.31

8.22
8.38
8.43

9.14

9.48
9.50

10.06
10.28
11.04
11.19
12.27
12.58

1.15
1.35
2.09
2.19
3.01

Teiușu

Aiudă 
Vințul de 
Uiora 
Cuoerdea 
Ghiriș ă 
Apahida
Clușiu
Nădășelă 
Ghîrbău
Aghireșă 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia
Bucia 
Bratoa
Rev 
Mezo-Telegd 
Oradea mar J

I

8.-
8.07
8.24

sus

8.54
9.23

10.45
11.01

12.17
12.47

1.26

P. Ladâny 
Szolnok

3 ‘gț Budapesta
Viena9.30

Mureșă-Tudoșii—Bistrița

Murășă-Ludoșă . . . .
Țagu-Budatelioă .
Bistrița

4.-
6.48
9.59

4.20
5.07
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57
12.28

1.08
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.08
6.29
6.47

1.52
2.18
2.25
3.46
5.26
7.30
1.40

7.02
7.28
7.47
8.25
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
1.40

8.50
5.16
5.57
6.58

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4.53
5.30
5.47

6.11

6.43
7.12

7.51

Viena
Budapesta 
Szolnok

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

7.23
8.03
8.37
9.04
9.46

11.03
11.29
12.06
12.37
12.53

1.18
1.39
2.13
2.27
2.49
3.47
4.07
4.28
2.34
4.52
5.26
6.34
6.52
7.40
8.—
8.15
8.29
8.53
9.12
9.51

10.06
10.23
10.42
11.17
11.51
12.09
2.24
4.47
8.40
6.05

Aradu
Glogovață 
Gyorok 
Paulișă 
RadnaLipova 
Conop 
Berzava 
Soborșină 
Zamă 
Gurasada
Ilia 
Branicica 
Deva 
Simeria (Piskî) 
Or ăștia 
Șibotă
Vinț. de josă 
Alba-Iulia 
Teiușu

10.50
8.15

11.14
3.45
4.30
4.42
5.03
5.14
5.32
5.56
6.12
6.58
7.26
7.52
8.08
8.26
8.52
9.50

10.16
10.36
11.-
11.26
11.53

8.-
1.50
3.57
6.52

T. d. per.

2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

3.25
9.50
1.05
5.24
546
5.57

Teiușu 
i Alba-Iulia
Vinț. de josă 
Șibotă 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada 
Zamă 
Soborșină 
Berzava 
Conopă 
RadnaLipova 
Paulișă 
Gyorok 
Glogovață

Aradu j

Szolnok
Budapesta

Viena

Trenă 
de 

persdn.

I
3.09
3.50
4.09
4.52
4.55
5.23
5.59
6.24
6.49
7.-
7.28
8.03
8.54
9.10
9.44
9.58

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7.20
6.05

Trenii 
accele
rată

Trenu 
de 

pQrsdn.

5.14
6.01
6.20
6.49

8.24
11.51

1.55
7.20

1.39
2.19
2.36
3.03
3.30
4.17
4.33
4.55
5.17
5.28
5.53
6.24
7.02
7.17
7.46
7.57
8 08
8.30
8.40
9.05
2.21
5.50
1.40,

Copșa mică
Șeica-mare 
Loamneș 
Ocna
Sibiiu

3.-
3.31
4.15
4.46
5.10

10.47
11.27
12.08
12.38
1.-

7.10
7.43
8.27
8.59
9.23

Simeria (Plski) Petroșenă||Petr®seni-Simeria (Piskî)

Sibiiu— £opșa-mieă

Sibiiu 7.35 4.34 10.17
Ocna 8.02 4.58 10 43
Loamneș 8.30 5.25 11.09
Șeica-mare 9 05 5.55 11.40
Copșamică 9.34 6.20 12.05

i Cucerdea-Oșorheiu - R. -săs.

Cucerdea 2.50 8.20 2.41
Ludoș 3 34 9.11 3.27
Oșorheiu 5.20 11.17 5.14

5.35 5.36
Regh.-săs. 7.10 7.15
Regh.-săs. Oșorh .- Cucerdea

Regh.-săs. 8.- 8.15
Oșorheiu 9.35 9.53

5.21 5.54 10.20
Ludoș 6.58 7.41 12.06
Cucerdea 7.47 8.25 12.50
Simeria (Piski)—Hunedora

Simeria
Streiu
Hațegă
Pui
Crivadia 
Banița 
PetroșenI

6.- 10.35 4.22 PetroșenI 6.- 10.50
6.35 11.26 4.58 Banița 6.41 11.40
7.21 12.23 5-42|jcrivadia 7.19 12.19
8.06 12.- 6.36|Pui 7.57 1.05
8.47 2.23 7.24Hațegă 8.36 1.54
9.21 3.19 8.04Streiu 9.18 2.49
9.45 4.- 8.36|Simeria 9.52 3.27

6.20
6.54
7.20
7.51
8.25
9.01
9.35

Simeria (Pisii)
Cerna
Hunedora

10.50
11.13
11.48

4.40
5.03
5.38

9.16
9.34
9.58

Hunedora—Simeria (Piskp

Blairisu—Turda

Aradu--Timișora Ti m i sora—A r a d u
Aradu
Vinga
Timișora

6.15
7.32
8.42

11.30
12.47
2.04

7.15
8.04
8.57

Timișora
Vinga
Aradu

6.20
7.21
8.03

1.11
2.46
3.50

5.05
6.40
7.50

Turda—Ghirisu
 jj

Brașov 
Zernesci

Hunedora 
Cern a 
Simeria

4.46
5.11
5.28

2.32
3 —
3.20

7.22
7.50
8.10

Brasov—Kerne sci
5.45
7.26

2.58
4.39

.... ■ -■ — . ...  - -['■ ____
Ghirișu 7.48>10.35i 3.4o|Î0V0| Turda IZbol 9.3o| 2.3o|“8?50 Zârnesci 
Turda 8.08 10.55 4.— 10.44| Gliirișu j 5.10| 9.50 2.50 9.10

Sighișora—Odorheiu || Odorheiu—Sighișora

Kernesci—Brașov

Brașov
8.-
9.24

5.20
6.44

Brașov—S^-tMeorgiu

Bistrița—Mureșu-JLudoșu

1.16
4.15
7.21

Bistrița...................
Țagu-Budctelioă . .
Murășă-Ludoșă . .

Nota» Numerii încuadrnțl cu linii grose însemnâză orele de nopte.

Sighișora.
Odorheiu .

3.15
6.10

4.30 11.25 Odorheiu. . . 8.15
7.21 2.11 Sighișora. . . 10.52

Careii-mari—Kelău || Zelău—Careii-mari
Careii-marI.
Zelău. . .

5.5o| Zelău . . . .
11.— Careii-marI . .

1.56
6.48

Brașovu
Uzonă
S .Georgiu

8.30
9.43

10.23

3; 10
5.23
5.03

S.-tSeorgiu—Brasov.
S.-Georgiu
Uzonă
Brașovu

6.32
7.00
8.08

5.17
5.45
6 53__

1
i

I

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu,


