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Brașovu, 18 Februariu 1887.
T6tă lumea se întrebă cu îngrijire: Avea- 

vomu răsboiu la primăvară ?
Vedemîi, că pregătirile se făcu cu mare în

tețite ca și când ar fi lucru liotărîtu, că peste o 
lună, două. oștirile se voru pune în mișcare și 
tunurile voru bubui. Cu tdte aceste nimeni nu 
scie ce va eși din politica, ce o clocesce Bisniarck 
cu soții săi din diplomațiă.

Tocmai în acestă nesciință și nesiguranță, 
generală se esprimă adevăratula periculu ala si- 
tuațiunei. Ne tememu, că sguduitura, ce va veni 
deodată, va fi teribilă, ca la cutremurulu de pă- 
mentfi din Liguria, și că cu tdte pregătirile loru 
statele voru fi surprinse de vehemența ei.

Combinațiile de alianțe între diferitele puteri 
nu mai iau sfârșita. Aci se crede că Germania 
merge mână în mână cu Rusia, aci se vorbesce 
de-o recelă a amiciției între aceste puteri și de-o 
viitdre cooperare franceso rusă, aci se accen- 
tueză legătura dintre Austro-Ungaria și Ger
mania, aci se asig’ură, că ea nu mai are impor
tanța de mai înainte și că în casulu unui răs- 
boiu cu Rusia monarchia n6stră va rămână 
isolată.

In momentele de față este la ordinea dilei 
și atitudinea Italiei. Ce va face Italia ? Cu cine 
va merge Italia? Eată întrebările ce preocupă 
adi în mare măsură lumea politică. Italia pdte 
pune pe picioru de răsboiu patru sute de mii de 
dmeni, prin urmare va fi de mare însemnătate 
pentru statele beligerante a sci, decă voru avă 
pe Italieni ca amici, ori ca inimici.

țliarele germane au avntu «piele aceste o 
înfocată dispută cu diarele rusesc!, din causa cu
noscutului articulu ala lui „Nord“, în care se 
cjicea, că Rusia trebue să-și înt.drcă privirile spre 
apusă, unde se petrectt lucruri mai însemnate ca 
în Bulgaria. La asigurările continue ale foiloru 
bismarekiane, că Germania n’are interese în Orient, 
Germanii au așteptată ca Rușii să răspundă: 
nici noi n’avemu interese la Rină. Ei răspun
seră însă din contră, că au mari interese în 
apusă, căci nu potă suferi ca Francia se fiă sdro- 
bită într’unu viitoră răsboiu și ca astfelu ecliili- 
brulu europânu să fiă cu totula sdruncinată.

Limbagiulu acesta, se înțelege, a produsă 
multă supărare în Berlină și pressa oficidsă ger
mană a începută să accentueze din nou legătu
rile cu Austria și să asigure, că și cu Italia s’a 
reînoitu alianța de mai înainte. Unele foi ca 
„Kolnische Ztg.“ debutăză cu sciri sensaționale 
despre acâstă alianță. Noulă tractată cu Italia să 
fiă deja subsemnată și Italiei să i se fi con- 
cesu întrînsula mari avantage. In schimbă Ita
lia să se fi oh igată a da ajutoră Germaniei, 
dâcă va fi atacată din partea Franciei, âr decă 
Austria va fi atacată de cătră Rusia să rămână 
neutrală.

Suntu caracteristice „descoperirile11 de felulu 
acesta, și bătătore la ochi este tăcerea completă 
a foiloru germane despre „avantagele,“ ce le va 
avă Italia. Lumea a devenită sceptică și se în- 
doiesce în adevărulu faimeloră respândite. Mai 
aprdpe de adevăru voră fi, credemu, aceia, cari 
suntu de părere, că Italia n’a luată încă o deci- 
siune în privința acâsta.

Destulă că pressa germană răspunde la a- 
menințările foiloru rusesci cu punerea în pers
pectivă a alianței germano-austro-italiane. De aci 
conchidă unii, că amiciția ruso-germană s’a ră
cită. „Journal de St. Petersbourg“ caută ce-i 
dreptă a mulcomi puțină opiniunea publică ger
mană (ji^endă, că relațiunile dintre două mari 
imperii, între cari esistă legături d’unfl văcu, nu 
potu depinde dela una său mai multe corespon
dențe, cari suntă mai multă producte ale fan
tasiei; dăr „Nord“ continuă de altă parte cu 
amenințările. „Rusia11, <|ice elu, „vede că sdrtea 

Europei este în manile sale și că nici o putere 
nu pdte întreprinde ceva, fără a sci mai înainte, 
pe care parte va fi Rusia.... Nu, Rusia nu vrea 
se ia asupră’și nici o îndatorire, când pdte juca 
rolulă de arbitru".

Unde a adusă fatala rivalitate dintre Ger
mania și Francia pe biata Europă, ca Rusia să 
facă pe provedința ei!

Bărbatulă de stată englesă Charles Dilke 
publică în „Fortniglitly Rewiew“ unu șiră de 
articuli despre actuala, situațiune politică euro- 
penă. Puterea militară a Rusiei, dice elă, este 
așa de mare, încâtu în casulă unui conflictă 
franceso-germanu, Austria nu pdte restabili eclii- 
librulu, căci Rusia o pdte sdrobi său celă pu
țină o pdte țină în șahu, silindă totodată pe Ger
mani să concentreze la graniță spre Rusia 200,000 
dmeni. Se pote afirma, 4'ce Dilke, că pentru 
Germania e prea târdiu a bate și pe Francia și 
pe Rusia deodată, ar fi o nebunia decă nu sinuci
dere, când Germania ar ataca acum pe Francia 
său pe Rusia, de aceea Germania va continua a 
asigura pe Rusia de amiciția sa, cu tdte că coa- 
lițiuni în contra puterei nordice i-ar veni acum 
forte bine.“

O asemenea coalițiune ar fi aceea cu Italia. 
Ea ar restabili încâtva echilibrulă de cave vor
besce Dilke. E vorba numai decă Italianii în 
adevăru au voia de a se alia din nou cu Prusso- 
Germania și pentru care preță.

Administrația justiției și Românii.
De sub poiana Tonii, Faură 1887.

Este faptă constatată prin statistică, că 3 din 4 
părți ale locuitorilor^ Ardealului simtă Români. Con
formă articulului de lege 44 din 1868, adecă legea 
de naționalitate in vigăre. ar trebui să urmeze ca conse
cință naturală, că atâtă la forurile judecătoresc! de in
stanța I, câtă și li cele de instanța II-a să se aplice 
funcționari români, atâtă de concepții câtă și de mani- 
pulațiune. ațâți, încâtu să fiă în proporțiune cu numărulă 
locuitoriloră români, er dintre străini celă puținii o parte 
să scie limba românescă.

Nu ne aducemă aminte, ea vreodată să se ti satis
făcută postulatelor^ acestei legi; ne aducemă însă aminte, 
că totuși mai înainte s’a observată Ore care paritate nu
merică la tabla din Tergulă Murășului, așa că numărulă 
de 6 jude 1 președinte de senată, câțiva concipiențî, 1 
vicedirectoră de cancelariă, 1 subjude la judecătoria 
cercuală s’a considerată ca numără stabilă, asemenea 
au fostă și în alte oficii aplicați bareml câțiva Ro
mâni. —

Cu începerea erei mai nouă numărulă stabilită prin 
usă s’a știrbită și ioculă Româniloră nu fu ocupată prin 
alți Români. — Așa postulă de vice-președinte de senată 
ală lui Moga, de vice-directoră la tablă ală lui Feneșanu, 
de jude la tablă ală lui Popoviciu și Stoica, de subjude la 
judecătoria cercuală ală lui Velicană etc. s’au oiupată totă 
prin neromâni.

Abstrăgendă dela acea împrejurare, că este lege 
și esistă datină și praxă rădicată Ia valore de lege, 
este totodată și lucru echitabilă, ca și cetățenii români, 
cari și-au câștigată cvalificațiunea necesară, să guste în 
proporțiune din beneficiile statului, adecă să se aplice în 
oficii de stată.

Afară de tote aceste interesulă administrațiunei jus
tiției pretinde în modă imperativă, ca Români câtă de 
mulți se fiă numiți ca oficiali judecătoresci parte în con- 
ceptă, parte în manipulațiune, pentru că numai acela, 
care scie bine românesce și cunOsce datinele și însuși
rile poporului română pole tracta cu Românii și înde
plini cu priință acte de justițiă, la din contră sufere jus
tiția, pătimesce majoritatea țJoporului și se maltrateză 
oficialii, cari nu sciu românesce.

Pentru a proba cele afirmate voiu enara câteva 
fapte întâmplate.

In vera anului 1886 ună bietă țărână din părțile 
Lăpușului ungurescă a venită la Târgu Murășului ca să 
urgeze ună procesă la tab'ă. A sosită cu trenulă dela 

amedi. Cu greu a aflată edificiulă tablei, a perândată 
I6te chiliele din parteră fără să se fi putută înțelege cu 
cineva — seu pote fără să fi voită a-lă asculta cineva, 
ci toți l’au mânată din o odaiă într’alta cu: >dutye, nu 
styi rumunyește.»

Bietulă țărână s’a postată la pdrtă, a așteptată, 
doră va veni ună omă de omeniă, cu care să se pătă 
înțelege, însă a așteptată inzadară pănă sera ce s’au 
închisă porțile. —

S’a dusă bietulă omă, s’a culcată cu speranța că 
a doua cj* pole va fi mai norocosă. A doua di dimineța 
asemenea nu s’a putută înțelege cu nimeni și așa eră 
s’a postată înaintea porjei tablei. —

Mai târdiu a vădută că vine ună domnă cu o față 
împunătore pe care toți îlă salutau, er servitorii îi fă- 
ceu locă.

Omulă nostru a agrăitu și pe acestă domnă, care 
era ună președinte de senată. Ce-i dreptă acesta l’a 
ascultată cu bunăvoință și paciență — de a pricepută 
ceva seu nu din vorbele omului, nu sciu — destulă că 
răspunsulă domnului a fostă : „să aduci numărulă dela 
protocolă« și a dată ordină unui servitoriu să-lă ducă 
la protocolă. Protocolistulu neînțelegândă ce vorbesce 
seu nevoindă a-i căuta numărulă a rugată pe ună ser- 
vitoră să-i spue să-și bage ursoriu în scrisă.

Servitorulă, care nu scie nici o limbă bine, voindă 
a traduce fidelă ceea ce a ordonată piotocolistulă i-a 
cjisă: „dute acasă bade, vei căpăta în scrisă.“

Bietulă omă s’a dusă acasă mângâiată că călătoria 
lui a avută resultată și că în curendă va căpăta în scrisă, 
și pdte că și astădi aștâptă să-i sosâscâ scrisore.

Judece acuma onor, cetitori, ce resultată a avută 
pierderea de timpă de 6 (file și călătoria lungă împreu
nată cu mari spese a bietului omă. Decă era la tablă 
bareml ună cancelistă română ar fi avută omulă cu 
cine se înțelege și Par fi îndreptată cu cine să vorbescă 
și ce se facă. —

In Octomvre 1886 eram in oficiulă cărții funduare 
din Tergu-Murășului. Vine ună Română din marginile 
Câmpiei și rogă pe servitoră, care căuta în cărțile fun
duare, să-i spue unele date. Servitorulă a răspunsă: 
,nu styie rumunyeștye nyics ună pik.“ Omulă repetăză 
rugarea, spune numele proprietarului, servitorulă repe- 
tâză răspunsulă.

Pe lângă mulți alți a fostă de față ună cance
listă dela cartea funduară și vice-conducătorulă, au au- 
dită discursulă, însă nici unii nu s’au mișcată dela me
sele loră.

Văcjendă omulă năcăjită și pădindu-mi lucrulă meu 
i-am tjisă să aștepte pănă va veni conducătorulă P., 
care e omă de trebă, scie românesce și îi va spune bu- 
curosă. Omulă s’a dată la o parte și aștepta. Servi
torulă mai târziu îlă provdcă: ,Dutye a kasza, hiâba 
vinyit, nu styi rumunyeștye nyics ună pik.« —

Aceste m’au scandalisată, am întreruptă lucrulă 
meu, am cerută eu alfabeticulă și protocălele, pre cari 
voinicosulă servitoră borborosindă și înjurândă mi le-a 
trântită pre mesă — am căutată datele și am făcută 
omului notițele necesarii fiindu’mi milă de dânsulă

Decă din întâmplare nu eram, de față pdte să scie 
ori și cine, ce se întâmpla cu bietulă omă.

La judecătoria de cercă din Târgulă-Mureșului în 
cause civile, unde se tracteză de ală meu și ală tău, și 
in cause penale, unde se tracteză de onorea, libertatea 
chiar de vieța și averea cetățeniloră, judii vorbescă cu 
partidele germănesce prin mediulă unui cancelistă, care 
scie binișoră germănesce, er românesce prin mediulă a 
doi diurniști, cari ambii sciu rău românesce.

Aceste suntă rele, cari trebue delăturate în inte
resulă administrărei justiției. Acâsta cere și pretinde deci 
ca 1. Postulă de vice-președinte la tablă să se rehabili- 
teze, adecă să se ocupe prin ună Română. 2. Numărulă 
de cinei judi români să se rădice la șepte jutjl ro
mâni și să se țină neștirbită, er dintre șâse con-
cipienți să fiă barem! 5 Români. 3. Postulă de vice
directoră la tablă să se rehabiliteze și celă puțină 3 can-
celiști să fiă români. 4, La tribunală celă puțină 2 no
tari și 2 canceliștl și anume unulă la cartea funduară 
să fiă română. 5. La fiscalată dintre cei 2 vice-fiscall 
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necesitatea imperativă pretinde, ca unulă să fiă română 
pentru că in virtuUa ari. de lege 31 ex 1871 de acesta 
tribunală se ținti o mulțime de eause excepționali, in 
cari fără^tălmaciu plătită scumpă nu pot face nimica. 6. La 
judecătoria de cercă ună sub-jude și bareml ună cance- 
listă să' fiă {română. 7. La fiscalatulă supremă după 
dreptate postulă substitută ar fi să se ocupe de ună 
Română.

Tote aceste pretensiunl suntă nu numai basate in 
lege și datină anteriără, ei suntă juste și echitabile, și 
forte necesare in interesulă justiției. D-lă ministru de 
justiția ar trebui să ia aceste in deosebită considerare, 
ba in interesulă conservărei bunei reputațiunl a justiției 
ar trebui să-și câștige informațiunî 'oficiăse despre ade
vărata stare a lucruriloră dela cele mai competente per- 
sone din Transilvania, adecă dela președintele tablei și 
procurorulă supremă și a pune odată capătă acestora 
anomalii.

Tote aceste suntă a se face câtă de urgentă, pen
tru că neinteresându-se Escelența Sa ilă angerămă, că 
vomă căuta și alte căi pentru împlinirea acestoră juste 
pretensiunl incai prin lămurirea cestiunei înaintea lumei 
culte și nepreocupate, numai atunci să nu se escuse, că 
despre tote nu a avută cunoștință.

Unu căletoră.

SOIRILE D1LEI.
ț Georgiu de Mocsonyi, fostă deputalO și mare pro

prietară. a răposată Dumineca trecută în Peșla in urma 
unei bole îndelungate. G. Mocsonyi a fostă in anii 1865. 
1869 și 1872 deputată in camera ungară și a fostă 
membru ală partidei naționalitățiloră. După ce acestă 
partidă a încetată de a mai esista in dietă, s’a retrasă și 
densulă cu totulă în vieța privată. Răposatulă a fostă 
însuflețit intotdeuna de cele mai nobile sentimente pentru 
binele și prosperarea nemului română. Adresămă familiei 
Mocsonyi condolențele nOstre.

•—x—
Maiestatea Sa a dăruită Kulturegyletului ardeleană, 

cu ocasiunea balului acestuia, 100 fl. — Rău e infor
mată Monarhulă nostru despre scopurile Kulturegy
letului.

—x—

Guvernată comună ve cere dela delegațiuni, care 
s’au întrunită eri, să voteze ună credită estraordinară 
de 52'h miliâne fl., spre a pute acoperi c-heltuelile ur
gentă necesare pentru complectarea echipamentului și 
inarmărei armatei comune, deorece in anii din urmă s’au 
preliminată și votată, din considerațiuni finanțiare. sume 
nesuficiente adevăratei trebuințe. Din acestă credită, 
24—25 milione suntă menite a acoperi suma de 16 mi- 
liăne deja cheltuite de administrația de răsboiu și ce fra 
mai trebui să cheltuiască; er 28 milione suntă reservate 
pentrujcasuri eventuale.

—x—
In 28 Februarie n. a răposată în Vaticană cardi- 

nalulă Lodovico Iacobini, secretarulă de stată ală papei, 
in etate de 57 ani. Elă a jucată ună rolă mare diplo
matică la curia romană. In limpulă din urmă numele 
lui s’a amintită de multe ort, în urma cunoscuteloră scri
sori în afacerea septenatului germană.

—x—

„Budapester Tagblatt" raporteză nrmătdrele: ,In 
cercurile militare, contrară vederiloră din cercurile po
litice, se consideră situațiunea ca forte seribsă și se 
crede că pe la inceputulă lui Martie se voră lua măsuri 
militare de o importanță estraordinară. Nu vremă să re- 

producemă tote acele comunicări ce ne vină din isvoră 
cu totulă demnă de credință, der in tutu cnsulă trebue 
să accentuămă, că o mobilizare parțială nu mai e cu ne
putință, ci deja a devenita forte probabilă.“

—X—
Din Viena se telegrafiază, că in listele gloh’oră 

suntă trecuți ca glotași și miniștrii Gautsch și Bacguehem.
—x—

Balulă Calicot arangeată Sâmbăta trecută in 14 
(26) Februarie a. c., de călră reuniunea română de 
gimnastică și de cântări a fostă bine cercetată, fruinosă 
și elegantă. In adevără costumele simple și cu gustă con
fecționate ale dameloră, mai multă in colorea roșa, de- 
câtă în cea albastră, dădeau balului ună timbru de ele
ganță deosebită. Dintre onorațiorl au asistată la acestă 
petiecere Șdomnii ccolonell Soos și SafTin, d. maioră 
Kleisser și alțî mai mulți oficerî. Intre ospeți am obser
vată și câțiva tineri sași, dame nici una. S’a dansată 
multă și cu vioiciune până spre dimineță. „Romana* s’a 
dansată de două ori.

—x—

Reuniunea ungurescă a asiluriloră de copii din 
(eră a promisă să ajutoreze cu câte 109 fl. cele două 
grădini unguresci de copii ce au să se’nființeze in Bra- 
șovă, in casă când acestea se voră deschide imediată.— 
S’a isprăvită acum, să sciți că s’a valahis... săs. . . ba, 
pardonă, maghiarisată Brașovulă.

—x—

D-lă Dr. Alecsiu Larionessi a deschisă cancelariă 
advocațială in Năseudă.

—x—

Din pașalieută Bistriței află »Kronst. Ztg.“, că pen
tru ocuparea postului de învățător în specialitatea compta- 
bilității la școla. de industria d:n Bistrița s’a ivită o di
ferență intre comisiunea școlei de induși riă și intre ins- 
pectorulă școlară asupra calificațiunei concurentului. Co
misiunea a imânatu recursă incă în Decemvre contra 
declarațiunei inspectorului. Acesta însă nici pănă acjf n’a 
trimisă recursulă. — Ar fi așa de «liberală» foiă coșu- 
tistă să ne califice acestă faptă?

x—
In Sibiiu s’a ivită pojarulu. Pănă acum s’au anun

țată 28 de bolnavi de pojară.

Ministrulă honvedimei a provocată jurisdicțiunile 
să conscrie pe toți medicii, chirurgii și veterinarii, cari 
încă n’au trecută etatea de 60 de ani și să presinte 
listele pănă la 15 Martie celă mai târdiu ministerului.

—x—
Preotidă gr. or. Ionă Henteșiu din Ocna Sibiiului 

a muritu la 27 Februarie n.
» —x—

lnspetiorulu sanitară Dr. Feuer a constatată în 
cerculă Huedinului, și anume in 21 comune, 190 cașuri 
de traliomă.

Prigonirea unei scole românescl.
De lungă Clușiu, 15 Februariu 1887.

Domnule Redactorii 1 Mai ijilele trecute cetisemă 
intr’ună diară ungurescă din Clușiu, că mai mulți copii 
români de scălă din comuna Chiachi-Gârbău au fostă 
premiați din partea Unguriloră cu diferite îmbrăcăminte, 
cum de esemplu cisme, ăr pentru fetițe năfrăml și alte 
vestminte potrivite pentru iărna. Sciam scopulă ce se 
urmăresce prin acestă >marinimositate« ungurescă, der 
totuși, pentru ca să mă convingă despre adevărulă fap
tului, am profitată de ocasiunea unei călătorii, ce-o fâ- 
cusemă prin părțile acele, și pe basa unoră date posi- 
tive vină a Vă da următorele informațiunî:

Comuna Ciaehi-Gârbău este locuită în absolută ma
joritate de Români. Câtă pentru sortea acestoră Ro
mâni pe terenulă politică, națională, economică și admi
nistrativă ajunge a spune, că ei se află in comitaiidă 
Solnocă-Dobeca, pașalăcă ală fiș,anului Banlly, numită 
pe aici „musira-megye“, <eea ce credo că lămuresce de 
ajunsă situațiunea loră. Se mai adauge la acesta îm
prejurarea, că comuna Ciachi-Gârbău este și ună rnieă 
centru administrativă ală comitatului; in ea se află o 
judecătoria de cercă, ună solgăbirăiată, o filială a •Crn- 
cei roșie11, voră mai ti pote și câți va Evrei, ăr scăla de 
stată — fi reșce — nu lipsesce.

Tote posturile suntă ocupate de Maghiari și toți 
Maghiarii de aici suntă șoviniștl incarnați. Nu este mare 
numărulă acestora, der sunlă cutezători și nețerinurițl 
in libertate când e vorba de a ne face nouă rău. Cu 
tote acestea până acum Românii din Ciachi Gârbău au 
ținută lupta cu ei bărbătesce. D-lă preotă locală Ioană 
Dreganu și cu rneritatulă protopopă Ioană Hățeganu re- 
presentă cu onore causa poporului română de sub con
ducerea loru. Tote puterile și le-au dată și cu maie 
stăruință au lucrată (și Jlucreză acești păstori zeloși 
pentru mântuirea turmei loră. In fața școlei unguresci 
de stată le-a succesă — cu ajutorulă credinciosului po
potă — a rădica o școlă românescă confesională minu
nată. Nici o imputare nu potă face șoviniștii maghiari- 
sătorl acestei șcOle, căci tote suntă amăsurată cerințeloră 
legei, invățăforulă română ișl face datorința sa, cursurile 
incepă regulată și se făcu regulată.

Văijendu Ungurii, că totă controlulă loră asupra 
școlei românesc! nu-!e ajută nimică întru ajungerea sco
pului loră, au recursă la aite mijIOee. Loră le trebuia 
să șl înpopuleze șcOla de stată cu Români, căci pentru 
maghiarisarea Itomâniloră este făcută acâstă școlă, de
orece Unguri in sată nu se află decâtă câteva familii. 
Spre scopulă acesta, pe de o parte au începută a adă- 
meni pe copii români cu cinsturl și promisiuni, impăr- 
țindu-le cârpe și alte flenduri de haine, in schimbulă că
rora spereză Maghiarii, că copii de Română crescuți în 
șcOla ungurescă se voră maghiarisa.

Aceste adămenirl. nici vorbă, că resultată n’au pu
tută ave, de aceea Ungurii au începută a esercita pres- 
siune asupra Româniloră, er proprietarii maghiari ai ce- 
oră două curți domnesc! din acestă comună au înce
pută a amenința seriosă pe slujbașii loră români, că-i 
voră delătura din jurulă curții, decă nu-și voră trimite 
copii la șcdla ungurescă. Acești nefericiți jobagi — ală 
căroră numără, prin multele prigoniri și dările necumpă
tate, din cji in di se imulțesce — cari se nască, trăescă 
și muncescă o vieță întregă in brăzda domnului loră șUa 
căroră răsplată este câte ună ticălosă de bordeiu, fără 
uși, fără terestrij; aceste ființe nefericite, cari cu fărmi- 
lurile lăpădate de pe mesa stăpânului se hrănescă ade- 
se-orl mai rău decâtă ogarii curții sale, suntă silite a se 
pleca poruncilor^ stăpâniloră loru, căci acum, in capulă 
iernei, nu potă lua lumea’n capă. Etă, deră, pe ce cale 
își sciu Maghiarii impopula școlele loru cu Român1!

Asta încă nu e de ajunsă. Cea mai despotică pre
siune asupra acestei scoli românesc! o eserciteză solgă
birăulă Vâlya, fostă odinidră Valea. Omulă acesta cu 
forța constrînge pe Români ca să-și ia copii dela scola 
loră confesională și să-i dea la scola ungurescă. Așa 
s’a întâmplată anulă acesta, că invățătorulă românescă 
a trimisă regulată solgăbirăului—conformă regulamentu
lui de scOlă — arătările lunare despre absențiile scola- 
riloră, der solgăbirăulă le a ignorată tote acestea și nici
odată n'a luată disposiții pentru pedepsirea celoră ab
senți dela scolă, ceea ce ar fi datoră s’o facă in puterea 
oficiului său, ca membru esecutivă ală regulamentului 
scolastică. Așa s’a întâmplată acâsta în trei luni după 
olaltă șt solgăbirăulă Valya nici n’a vrută sâ sciă de in- 
plinirea datorinței sale față eu scola românescă. Atâlă 
preotulă română, ca directoră scolastică, câtă și proto- 
populă Hățegană i-au scrisă solgăbirăului in causa acesta, 
der numai atâta ’i s’a răspunsă, că la o ocasională întâl
nire ’t va descoperi misteriile, in scrisă insă n’a avută 
curagiulă să răspundă.

Ajunge a spune, că după ce s’a repetată acesta in 
trei luni de 4'le, solgăbirăulă chemă pe părinții copiiloră 
arătați cu absenții la sine și le-a poruncită: ca acei pă
rinți, ai căroră copii suntă aretați de invățătorulă română

FOILETON U.
O colecțiune de nuvele francese,

(scrise de unu Română).

»Românulă« a anunțată aparițiunea la Parisă a 
unui volumă de nuvele, scrise in limba francesă de unulă 
din compatrioții noștri, d. Radu Em Crețulescu, care se 
ascunde sub elegantulu pseudonim Rodolphe de Uzelay. 

piarele parisiane cele mai însemnate, ca »Figaro«, 
„Gaulois", „le Matin«, >le XlX-eme Siecle", ,le Gil Blas“, 
„le Rappel", ,1a Lanterne" și „l’Intransigeant» au sem
nalată în termenii cei mai măgulitori, pentru operă și 
pentru auloră, aparițiunea volumului. Decă in Francia, 
după spusa criticiloră dela cjtarele mai susă citate, vo- 
lumulă va fi citită cu plăcere, cu atâlă mai multă elă 
va fi citită cu deosebită și simpatică atențiune in Româ
nia, unde, pe lângă meritulă nuveleloru, cititorule va 
avă încă o atracțiune mai multă.- cartea e scrisă de ună 
compatriotă, de ună Română.

Și acestă lucru se vede, s’ar vede chiar dâcă nu 
amă sci, că sub numele Rodolphe de Vezelay se ascunde 
unulă din numele neoșl românescl, se vede, s’ar vedâ, 
<}icemă, din aceea, că autorulă, tânărulă și talentatulă 
nuvelistă, nu a uitată țâra sa.

Intr’ună din nuvele, a opta, întitulată En Voyage, 
d. Rodolphe de Vâzelay ne dă ună paysagiu română din 

cele mai reușite. Poesia câmpieloră române, nota tristă 
și monotonă a șesuriloră din spre Oltenia, întinsa dare 
a acestoră câmpii, in fine 16 te colorile prin adunarea că
rora se alcătuescă Vensemble ală paysagiului suntă așe- 
date și potrivite de nuvelistă cu multă artă și cu multă 
sentimentă. Ținta la care d. de Vezelay, — ca să nu 
dicetnu d. Radu Em. Crețulescu — a tinsă, adică zu
grăvirea unei țărance îmbrăcată in straiele-i de tăie <ji- 
lele și zugrăvirea aceleiași țărance in informele, disgra- 
țiosele, pocitele haine dela orașă, cu cari feta de țeră a 
începută, spre peirea completă a pitorescului, să se’rnbre- 
zoieze dela o vreme înedee. Contrastulă e dată cu fru- 
mose amănunte. Nuvelistulă parisiană, Română cu ținere 
de minte totă atâlă de trainică și bună ca și iubirea lui 
de țeră, scie multe din apucăturile țăranului nostru in 
dile de lucru și ’n dile de sărbătăre; nu uită chiar și 
obiceiulă, adică năravulă șăgalnică ce are țăranca, fătă, 
neveslă seu babă, când merge la biserică său la horă, 
să’șl ia pantofii în mână și tocmai după ce ajunge în 
tinda bisericei seu aprope de horă să’i încalțe — acesta 
pentru cuventuiă ca să nu’i*noroâscă, nici pre iute să’i 
tocescă ori să’i scâlcie. Tâte aceste condeie adevărate, 
scrise într'o limbă ca cea francesă, într’ună stila ușoră. 
viu și fără nici o încărcătură retorică său probă de stre- 
inisme (cum lucrulă desă se întâmplă altoră străini, cari 
scriu în limba lui Voltaire) facă deosebită plăcere. Citi- 

torulă română ține în mână frumosulă volumă ală lui 
Rodolpne de Vezelay, editată de Dentu, librarulă pari- 
siană, cu ună felă de afectudsă prietemă.

Pe lângă paysagiulă En Voyage, volumulă mai con
ține încă patrusprezece nuvele, unele mai interesante, mai 
gingașe și mai enlevees decâtă altele. A șesea, Ha pre
miere aventure, zugrăvesce plecarea din Parisă prin gara 
de Estă spre Viena pentru București a studentului ro
mână. Toți cei cari au trecută pe acolo, adică fiă în
conjurați de amici și rude, fiă singuri, au făcută acestă 
călătoria, voră citi Ma premiere aventure a lui Rodolphe 
de Vezelay și se voră vede pe ei înșiși impreună cu Ies 
belles inconues, seu Ilenele Cosinzenile pe frumuseța că
rora li se scurgeau och i d’a totă lungulă drumului, cu 
escepțiune de stațiunile cu bune restaurante în care tâ- 
nârulă, pre tânSrulă călătoră, eșindă din estetica’i con- 
templațiune, punea inima d’o parte și da voiă stomacului 
sâ intre în deplină și sdravănă acțiune.

Creionulă lui Rodolphe de Vâzelay în Mapremiere 
aventure a fostă iute, grăbită, a schițată numai neuita
tele scene, cari se jdcă pe o notă la București pe pero- 
nulă garei de Nordă, și pe o altă notă la Parisă pe pe- 
ronulă gărei de Estă, gară istorică in mersulă desvoltă- 
rei sociale a Româniloră, gară, care nu lipsesce în ni‘ i 
una din conversațiunile colora cari au vâcjută Parisulă. 
.Eram pe peronulă gărei de Est<, e ună începută de con- 
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cu absenții de scdlă în trei rânduri, adecă prin arătările 
lunare din trei luni după olaltă, suntă siliți să-și scrie 
copii loră la scola ungurescă. Pentru ca să ademenescă 
pe părinți, le a mai amintită și aceea, că la scola un- 
gureseă nu voră ave să plătescă pe învățători, voră că
păta copii lori în cinste cărți, haine etc.

După tăte aceste aflămti astăcjî pe copii români din 
comuna Ciachi-Gărbâu împărțiți la două seole : 25 din ei 
se află la scola ungurescă de stată și 35 au rămasă ia 
cea româneseă confesională.

Ungurii însă nu s’au oprită la atâta. Inir'o di pre
otulă română se pomenește cu o ordinațiune dela sol- 
găbirău, prin care i se poruncesce ca să propună în scola 
de stată rtligiunea pentru copii români in câte 2 ore pe 
săptămână. Acesta bucurosă preotul' română nu putea 
s’o tacă. Elă nu se putea pleca acestei porunci a sol- 
găbirâului, care i-a prescrisă nu numai numărulă orelor, ei 
chiar și timpulă ținerei acelora, ci fiindă că preotulă ro
mână propune religiunea .și in scola sa confesională, a 
cerută ca în ărele de religiune să vină copii români dela 
scola ungurescă la scola sa pentru ascultarea religiunei. 
Ungurii cu acesta nu s’au mulțămită. Preotulă română 
se pomenesce numai cu o altă ordinațiune dela fișpanulu 
Banfl'y-pașa, totă în sensulă ordinațiunei de mai susă. 
Nu s’a supusă însă nici 'a acesta. Banffy a denunțată 
în fine causa preotului „daco-iomână< la ministeriu, er 
minisferiulă a dispusă strictă —prin suprema autoritate 
școlară confesională din Blașiu — ca preotulă română 
din Ciaclu Gărbău să propună in scăla ungurescă religi
unea la Komâni.

Astădl Ungurii au în comuna româneseă Ciachi- 
Gârbău o seolă ungurescă de stată, care este susținută 
prin sudorea Româniloră, cărora li-s’a aruncată in seo- 
pulă acesta o repartiția de 5 cr. după fiorinulil de dare. 
Scola ungurescă este inpopulată cu copii de Români, 
cari cu forța au fostă siliți a și părăsi scola loră. Copii- 
loră români din scăla ungurescă li se propune prin preo
tulă română, care prin ordinațiunl despotice este silită 
a-șl negligia oficială, scola și economia pentru a servi 
causei maghiarisătore în contra consciinței sale. La a- 
aceslea credu, că nu mai trebue comentară.

Căletorulu.

Mulțămită publică.
Secalașenî, Februariu 1887.

Subscrisulă, in numele scoiariloră săraci și sirguin 
cioșl din comuna Secalașenî, situată la marginele beirâ 
nului Chioră, care fiinda in comitatulă Satu-marelui este 
espusă și nisuințeloră «neobosite* a societății maghiari- 
sătăre .Szechenyiane» — se adresă cătră generosa in
teligență română din Baia-mare, Șomcuta și jură, cari 
toți au dovedită prin contribuirile loră marimmose, câtă 
de multă le zace la inimă progresulă, instruirea și îna
intarea miciloră școlari români.

Lasă să urmeze aci catalogulu acestoră marini- 
mose domne, domnișore și domni contribuențl: Elena 
Hanzulovics n. Stanu 1 fl_. Elena Moldovană n. Szabo 
1 fl. Ned. Ales. Budu 20 cr., d-ș6ra Roșa Maroșianu 
1 fl., Ioană Drumariu adv. 1 fl., Magureanu not. 50 cr., 
Ștefană Bilțiu, protop. în Baia-mare 1 fl., Miehailu Lu- 
caciu învățătoră 20 cr., Ioană Lengyelu adv, 60 cr., 
Gavrilfl Szabo prof. de limba rom. 1 fl. toți din Baia- 
mare. D-ra Leona Medanu din Șomcuța 1 fl., Clara 
Nyilvanu 1 fl., Vasiliu Indre adv. 1 fl. Vasiliu Dragoșiu adv. 
50 cr. dr-a Emilia Petrovană din Secalașieni 40 cr., Văd. 
Maria Trifu, preotesă 20 cr., Ioană Tarția învățătoră în 
Secalașieni 1 fl., llie Bueșia notară in Coltierea 1 fl. 
Suma 13 fl. 60 cr.

Din acestă sumă se spesă: pentru 20 tăblițe ă 20 cr. 
4 fl., pentru 100 stiluri de tablă 60 cr. și pentru câte 
100 pene, 100 stiluri și 100 cole hârtiă de esercițiu â 
50 cr. — 1 fl. 5) cr. Cu totulu: 6 11. 10 cr. Cu că 
lătorii s’a spesată 1 fl., corespondințe 50 cr. Am co
mandată 20 esemplare din abcdarele și 15 esemplare din 
legendarele d-lui Vasile Petri, pe care le așteptă acum.

Lacrimi de bucuriă o storsă din ochii miseriloră 
copilași și ai părinților*! loră fapta generosă a marini- 
moșiloră binefăcători! Era pătrundătoră a vede indes- 
tulirea internă și bucuria deosebită pe fața loră! Fiă- 
care faptă bună in sine însăși îșl are răspleta sa, cu câtă

mai vârtosă fapta îndurăreil? Primescă cu toții și pe 
acăstă cale mulțămită fierbinte din inimele nevinovate 
ale acestoră speranțe ale viitorului națiunei și din partea 
subscrisului colectante. Titu Trifu.

Ultime soiri
(Agenția Ha vas.)

Giurgiu, 1 Februarie. — Erl săra la 9 6re 
tote trăsurile ce s’au putută găsi la Rusciuk au 
fostă reehisiționate, pentru a transporta în grabă 
trupele cantonate în orașu spre Silistl’tl, <1 că
rei giirnisona s’a pronunțați! contra Re
genței. Garnisbnele diu Varna și Șiumla suntă 
asemenea îndreptate spre Silistra.

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

PESTA, 2 Februarie. — In delegațiunea 
ungară s’a presentatu proiectulu creditului de 
52 și jumătate nrilione pentru măsuri de precau- 
țiune militare. Proiectulu s’a trimisă comisiunei 
de patru, care îlă va tracta Joi.

SOFIA, 2 Februarie. — In diferite depar
tamente ale Dunărei s’ft proclailltltu stîU’Ca 
(Ic ascdill. — Riza-bey a sosită aci.

Helena Mocsonyi de Foen, născ. Somogyi de Gybn- 
gybs, cu inima înfrântă de durere, în numele său, pre 
cum și a fiicei Livia căsătorită contesa Bethlen, ală băr
batului acesteia Andreiu conte Bethlen, ală copiiloră loră 
Francisca, Mărgărită, și lliana, și ală fiicei sale Geor- 
gina de Mocsonyi mai departe a cumnatului său An- 
toniu Mocsonyi de Foen, și ală soției acestuia Josefina 
născ. baronesa Bruderu precum și ală fiiloră acestora 
Zenone Mocsonyi de Foen cu socia sa Maria născută 
baronesa Fischer și cu fiulă loră Antoniu și a lui Victorii 
Mocsonyi de Foen, mai departe ală cumnatei sale Laura, 
văd. Mocsonyi de Foen născ. de Csernovits, ală cumna
tului Mihailu de Mocsonyi și a fii.loră acestuia Alexan
dru de Mocsonyi și Eugeniu de Mocsonyi și cu consorta a- 
cestuia Teresia născ. Ilorvăth de Zalaber și cu copii a- 
cestora, în fine ală mamei sale Emma de Somogyi născ. 
baronesa Prămiy și ală mulloră altoră rudenii — aduce 
la cunoseință pre induiositorea morte a neuitabilului 
consorte, resp. tată, socru, bunică, frate, cumnată, un- 
chiu, ginere etc.

George Mocsonyi de Foen,
carele după mai lungă suferință, în diua de 15 (27) 
Faură a. c. ia 10 ore a. m. provădută cu sfânta taină 
a cuminecăturii, prin paralisia plumonală a adormită în 
Domnulă in ală 63-lea anu ală etății și împliniți 28 ani 
ai fericitei sale căsătorii.

Remășițele pământesc! ale scumpului decedată la 
1 Marte (17 Faură) a. c. 6ra 3 d. m. voru primi bine
cuvântarea bisericâseă după ritulă orientală, în locuința 
din strada Vațiului Nr. 13 și voră fi transportate la Foen 
pentru depunere în cripta familiară, er sacrele parastase 
se voră celebra la 9 Aprilie (28 Martie) a. c. la Buda
pesta, Foen, Vlaicoveți și Birkiși.

Odihni,scă în pace I

DIVERSE.
Necrologfi. ■ Georg Szabo, lăcătușă, cetățână din 

Brașovă, curatoră ală comunității biserieescl ev. ref., 
președinte ală societății lăcătușiloră brașoveni și mem
bru ală mai multoră reuniuni, a răposată la 28 Febru
arie n. în verstă de 70 ani după lungi suferințe. Imor- 
mântarea s’a făcută aeji 2 Martie în cimiteriulă ev. ref 
— Fiă’i țârîna ușoră!

Suita Țarului. — Țarulă plănuesce o reducere a 

numărOsei suite de pănă acum, astfelă ca să nu fiă de
câtă 12 generali adjutanți și 12 adjutanți ai împăratului. 
La mortea lui Alexandru II consta suita împărătăscă din 
405 persOne, a<jl nu numără decâtă 246, și adecă 93 
generali adjutanți (dintre cari 5 îșl tragă originea încă 
de pe timpulă domnirei lui Nicolae), 51 generali d, la 
suite și 102 adjutanți. In suita Țarului se află 14 mari 
principi, 3 duci de Leuchtenberg și 2 principi de Olden- 
burg. După naționalitate suita numără 177 Ruși, 45 
Germani, 8 Finlandezi, 5 Poloni, 3GeorgianI, 1 Armână,
I Tătară etc.

Unu amploiată consulară bănuită ca hoțit. — O 
neplăcută aventură de călâtoriă i se întâmplă deunădile 
amploiatului consulatului italiană Alberto Curiei din Pesta. 
Acesta călătorea spre Italia și ajunse în Cilii, tocmai pe 
când acolo se lățise faima despre furtulă din Laibach la 
d-na Garibaldi. D-lă Curiei poposi la ună hoteiă și se 
înscrise în registrulă călătoriloră ca „eălătoră din Un
garia." Intre semnalmentele date de poliția din Laibach 
pentru recunoscerea hoțului era și acela, că e rasă la 
față. Diu nenorocire nu portă nici d-lă Curiei barbă și 
portarulă hotelului, în carele era instalată d-lă Curiei 
nu avii altceva de lucru decâtă a face atențl pe agenții 
polițienescl, cari veniseră a se informa despre călătorii 
oreeum bănuiți, asupra d-lui Curiei. Acestă din urmă se 
duse intr’aceea la teatru, unde îlă urmăriră polițiștii. 
Eșindă d-lă Curiei, între acte, în bufetă, fu arestată de 
polițiști carl-’lă pândeau și fu dusă la polițiă. D-lă Curiei 
căută a se legitima, inse cuvintele sale nu găsiră cretjă- 
mentă, și fu dusă in arestulă poliției, de unde fu libe
rată abia după sosirea scirei din Praga, că s’ar fi prinsă 
adevăratulă hoță în persona lui Adolf Diamant.

* * *
Migrenă la copii.—Profesorulă Henoch, unuia din 

tre cei mai însemnați medici de copii ai Berlinului, pre
cum inpărtășesce «B. Tageblatt,« înainte cu câteva dile, 
pretând arăta ascultătoriloră săi ună copilă în etate de
II ani bolnavă de migrenă, avu ocasiune a vorbi des
pre căușele migrenei la copii. Migrena, dise elă, era mai 
în anii de mai nainte o aparițiune de totă rară la copii, 
numai în ultimele decimi a începută a se ivi forte desă 
mai cu semâ la copii din orașele mari Ea merge 
paralelă cu încordarea spirituală a copiiloră, care în tim
pulă din urmă s’a mărită fiindă îndopațl copii în scdlă 
cu totă felulă de cunoscințe , parte mare în praesă de 
nici ună folosă. învățarea de rostă a bucățiloră de prosă 
a poesiiloră nepricepute, încordarea spiritunlă în came
rele adesea prea înghesuite ale scolei, puținele âre de 
repausă acasă, cari suntă scurtate prin lucrări școlare, 
6re de musică ș. a., rara inspiraținne de aeră curată, 
t6te acestea trebuescă privite ca cause ale migrenei ivite 
la copii. De obiceiu are și alte urmări boia acesta. Copii 
devină capricio.șl și iritabili, dormă forte neliniștită vor- 
bescă cu vioiciune in somnă, se spariă fără de veste, 
se ridică din așternută, cadă în formale estase și tablo- 
ulă hysteriei la copii cu urmările ei de totă felulă este 
gata. Mai adesea suntă atacurile de migrenă în scolă. 
Chiar înprejurarea acesta arată de unde trebue să în- 
cepemă cu înlăturarea acestui rău. In ferii dispară aceste 
atacuri și se ivescă earășl cu începutulă cursuriloră 
școlare. Școlarii unui institută dintr’ună orașă mare, cari 
mai nainte erau chinuiți de dureri de capă, le perdură 
cu totulă, când fură aduși în pensionate și scole de orașe 
mai mici, unde puteau petrece partea cea mai mare din 
di în aeră liberă.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel llnreșiauu

versațiune, ună felă de înșirare de cuvinte, cari s’au cli- 
șată ca și: „eram la șosea» pentru Bucuresceni.

In celelalte treispredece nuvele, Rodolphe de Vâ 
zelay e Parisiană. der sci, Parisiană de aceia, cari trăescu 
în atmosfera iperoxigenată dintre Madeleina și Bastilia, 
atmosfera mariloră bulevarde, unice în lume, și pe (ro
toarele cărora cela ce trăiesce, frăiesce două vieți, — 
ună caravanseraiu magnifică, unde lumea tdtă trămite, 
pentru a’și primi consacrațiunea definitivă, totă ce fiă- 
care colță ală ei are mai bunu, mai frumosă, mai deș
teptă, mai artistică.

Altă dată se dicea și se demonstra cu supărare de 
bătrânii scriitori parisiani, că străinii nu potu să capete 
acelă fini, acea vlagă — de ne este permisă a cjice ast- 
felă — care să nu’i mai deosebescă întru nimică de a- 
devăratulă, neoșulă parisiană De giaba! de giaba ! di- 
ceu Rușiloră și Româniloră acum 20—30 de ani cjiarișlii 
imperiului la fai măsele prândurl și petreceri dela Cafi 
de Paris, Cafe de Madrid și Cafe Riclie; de giaba! câtă 
ve veți îmbăta in șampania și în înfierbînțelele mariloră 
bulevarde, și totă nu veți ajunge a vă pute apropia de 
buze cupa fermecată in care stă prețiosa licudre a Pa 
risului, acea băutură minunOsă pe care Nestor Roqueplan 
o numia Parisina, și care singură și numai singură ar 
pute să ștârgă pănă și urma exoticismului de pe mintea 
și apucăturile vOstre.

Ba încă pănă mai anii trecuți audiai câte unulă 
din publiciștii și criticii parisiani scriindă cu ună felă de 
nepotrivită comiserațiune, cu privire la vr’una din repre- 
sentațiunile Comediei-Francese, seu ale săgalniceloră 
teatre de pe bulevardă : «sala era plină de străini, cari 
ascultau cu deosebită atențiune; der ce folosă! finețele 
îimbei francese, »Ze cliarnie et Ies delicatesse-P ale limbei 
nostre nu potă fi percepute și simțite de den.șii. Lu- 
crulă falsă, afirmațiune eminamente gratuită, pe care a(Ț 
n’o mai repetă, căci vădă că numai adevărată nu e.

Adî, din contră, Parisianii cei din Parisă recunoscă 
fără nici o restricțiune, că poți fi venită in Orașulă-Lu- 
mină din Georgia, din Moscva, din BucurescI, Madridă 
său Neapoli și îndată, după câteva probe decisive, să ca
peți hârtiele de mare naturalisare parisiană.

Adăugați în ceea ce ne privesce, și deci privesce 
pe Rodolphe de Vâzelay, educațiunea primă ș’apoi feno
menala facultate de asimilațiune cu care, când spre bi
nele, când spre paguba nostră, suntemă îndesirăți; nu 
uitați și adevărulă de multă probată și care e următo» 
rulă : te simți străină pe Corso la Roma, pe Graben la 
Viena, pe Unter den Linden la Berlină, pe Perspectiva 
Nevsky la Petersburgă și pe Piccadilly la Londra, der 
nu este străină, ci ca acasă, ci ,ca la noi» pe marile 
bulevarde la Parisă — și din fote acestea veți deduce 
parisianismulă nuveleloră lui Rodolphe de Vezelay.

Madame de Presmes, nuvela primă, care dă numele 
său volumului; Comme on tombe, ună felă de raită dată 
prin câmpiele naturalismului zolistă â outrance! mai Ia 
vale Serge Labie/f, ună Rusă care pOte fi și Română, căci 
„boeri“ suntă amândoi în cluburile Parisului; Le duel 
cu cavalerismulă medievală ală lui Pierre de Narcillac; 
Coup double cu joculă la Cursele urbane și sub urbane 
(o buzunare! o buzunărelă! voră esclama mulțl din cei 
ce voră ceti nuvela), și în fine Fatalite, care închide vo- 
lumulă și in care sglobia de Andree d’Orvieu se rudesce 
în nebunii conjugale primejdiose cu Francine de Rive- 
rolles, ultima eroină a lui Dumas fiiu'.ă, — tote dove- 
descă observațiune, sciință de alegere, brio și briliant 
în conducerea subiectului, ba chiar și acea liniște a 
scepticismului bon enfant și artistică, care e încă unulă 
din elementele parisianismului adevărată.

Noblesse oblige, dice-se, în tâte, dâr mai cu semă 
in isprăvile literare. Rodolphe de Vezelay cu Madame 
de Presmes s’a obligata față cu amicii talentului său. 
Deci așteptămă ală doilea volumă, în care calitățile din 
acesta de acum să strălucescă pe ună câmpă și mai 
deschisă.

începutulă a mersă strună, ruptorea s’a făcută 
dragulă meu Rodolphe; excelsior! mereu fără încetare 
Excelsior!! Gion.

(«Românulă* )



Nr. 38. GAZETA TRANSILVANIEI 1887
Vuxsalo in bursa de Vlona

un 28 Februariu st. o. 1887

Rentă de aurfi 5° „ . . . 96 75
Rentă de hărții 5«/0 . . 86 60 
împrumutul^ căilorâ ferate 

ungare.......................... 147 50
Amortisarea datoriei căi

lorâ ferate de ostil ung. 
(1-ma emisiune) . . . 96.20

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

Amortisarea datoriei căi
lorâ ferate de ostâ ung. 
(3-a emisiune) . . . .113 —

Bonuri rurale ungare . . 104.—
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.— 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișâ............................... 104 00
Bonuri cu cl. de [sortare 104.— 
Bonuri rurale transilvane 104 —

Bonuri croato-slavone . . 104.50 
Despăgubire p. dijma de

vină ung...............................99.50
Imprumutulâ cu premiu

ung.....................................118.—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 121.— 
Renta de hărtiă austriacă 78 75 
Renta de arg. austr. . . 8010

| Renta de aură austr. . . 108 90 
Losurile din 1860 . . . 132.25
Acțiunile băncel austro-

ungare..........................  852 —
Act. băncel de creditâ ung. 286.— 
Act. băncel de creditâ austr.276.10 
Argintulâ —. — Galbin!

împărătesei ................... 6.02
Napoleon-d’orI .... 10.12 
Mărci 100 împ. germ. . . 62.70 
Londra 10 Livres sterlinge 128.75

Bursa de Bu< iiresci.
Cota oficială dela 16 Februarie st. v. 1887.

Cump. vend.
Renta română (5%). 891/, 9O8/.
Renta rom. amorl. (50/0) 91»/. 92‘/a

» convert. (6°l0) 831/, 84>/a
împr. oraș. Buc. ^20 Ir.) 33*/, 37’/2
Credit fonc. rural (7°/„) . 98»/, 99>/a

» >1 >> >.:,°’o) . 83’/. 84’/.
» • urban (7°/0) . 96’,. 97’/s
» » lB°/o' • 89— 90—
» - • **r»

/ v— 80—
Banca națională a Românie 500 Lei------ —
Ac. de asig. Dacia-Roin. — —

« » » Națională — —
Aurâ contra bilete de bancă . ■ . 19.50 20.—
Bancnote austriace contra aură. . 1.98 2.00

Cursulu pioței Brașovu
din 1 Martie st. n. 1887.

Bancnote românesc! . . . Cimip. 8.39 Vend. 84
Argint românesc .... 8.35 8.4
Napoleon-d’ori . . . - 10.07 - 101
Lire turcescl.......................... • » 11.44 • 11.4
Imperiali.......................... . * 10.44 • 10.4
Galbeni.......................... 5 95 > 6.01
Scrisurile fonc. >Albina» . » 101.— » 102.-
Ruble Rusesc! . . . » 116.— > 117.-
Discontulâ ... > 7—10°/9 pe anâ.

Cumperări ocasionale
la

Kovăsznai & Zeres2tesi
Grandyiagazin eu articole/de modă și confecțiuni 

pentru dame
Brașovfi (Piața mare.)

Din causa localului nedestulă de încăpători") suntemă în po- 
sițiune a desface cu prețuri ejtine o parte din mărfurile năstre 
precum: materii pentru rochi de mătase și de lână, cretone, și satină 

— de spălată, postavă și flanelă, covore lungi și pentru canapele, man- 
X tile<d\ mantale'ide ploe.

8

x
Xw

Mai departe recomandămu . bogatulu nostru depositu de X 
Chifon, dela Benedickt Sclll'Oll, chirting pat., Julett, Gradl și X 
Calicot în t6te lățimile și cu prețurile originale, precum și de tdfe X 
articolele aparținătdre de croitoria pentru dame și bărbați. X

Se primescu și comande pentru Toilete de mirese, de stradă X 
și casă, mantale de ploiă și Jachete, cari să esecută cu prompti- X 
tudine și în modulă celu mai elegantu. X

Mostre se trimită la cerere gratis.

ABONAMENTE
Ia

„Gazeta transilvaniei 
se potii face cu începerea dale 1 și 15 ale fiecărei luni 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămu a ni 
și posta ultimă.

Prețulu abonamentului este’.
Pentru Austro-Ungaria:

3
6

12

(( 
fi

mai ușorii

se trimite esactă arătându - se

pe
»

pe

trei luni 
ș£se luni . 
unii ană .

fi. —
fi. —
fi. —

Pentru România și străinătate:
trei luni ..................................... jo

șese luni...........................................20
,, unu anii...........................................40

Administrațiunea „GazeteiMersulU trenurilor^
Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886.

franci

71

Transilvaniei/.

pe linia Predealfi-Biidnpeata și pe linia Teiușd-Aradd-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealîi-Iiiidapesta
Trenă 

de 
peraâne

Tren Trenă 
accelerat omnlbna

Trenu 
omnibu» i

București

Predealu (
(

1
7.30
1.14

-Predeaiit
Trenă | Tren 

de pers, accelerat
Trenu Trenă 

omnlbus de 
persane

Trenă 
omnlbus

■==

’a’eiwfjrt- ^radft-Budapesta Budapesta» AradA-TeiușA

Trend de 
peraone

Trenu d» 
peraone

Trenă _____  (
de persane omnibu?

Trenă |

Tiinișâ

Brașov5 

Feldilira
Apatia 
Agostonfalvs» 
Homorodâ
Hașfaleu

I
(

1 1.45

Sigbișdr» 

Elisabctopole 
Med iașii 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
CrăciunelO 
Teiașft 
Aiudâ 
Vințulâ de : 
Uiora 
Caeerdea
Ohirisâ
Apahida

Clnșiu

Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghirișâ 
Stana 
Huiedint 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Răv 
MezC-Telegd 
Fugyi-Vâsârhely 
Vărad-Velințe

susO

7.47
8.24
8 51
9.14
9.51

11.03
11.29
11.26
12 00
12.29
12.44
1.05
1.34
1.46
2.09
2.39
3.01
3.08
3.14
3.5?
5.10
5.30

8.22
8.48

I
I

4.16
5.02
5.43
6.15

7.06
8.52
9.19
9.31

10.16
10.57

11.19 
11.31

11.52
12.31
12,48

1.22
2.18
2.48
2 56
3 64
4 51
5.28
5 56

2.32

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny 
Oradea mare 

Vărad-Velencz 
Fugyi-Văsârhe 
Mezo-Telegil 
Râv 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiediu 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău 
Nedeșdu

Clnșiu

Apahida 
(ihiriș 

Cucerdea

III
Oradia-mare

P. Ladăny 
Szolnok
Bnda-peata

Viena

f
( I

9.13
9.18

10.38
12.20
2.15

10.55
1 23
3.24|

8.00
8.36
9.0Z
9.32

10.11
10.5
12 16
12.50
1.21
2.02
3.06
3.38
3.54
4.05
4.50
7.24

Uiâra 
Vințulâ de si 
Aiudâ 
Teiușâ 
Crăciunelâ 
Biașâ 
Micăsasa 
Copșa mic 
Mediașâ 
Elisabetopole 
sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovfi

Timișâ

Predealu

(
(

10.05
2.15
T05

BucurescI

Nota: Orele de nâpte sunto cele dintre liniile grâse.

(

4.. 2 6.58
e — —
iy

7.33— 8.04— —— —
— 8.58— 9.28— —— —— —
_ —

( 10.28
11.00 _
11 19 _
12 30

1.01 _
106 _
1 13 _
1.20 _
1 41 __
2.C0 -
2 35 _
2.48
3.20 __
3 36 _
4.00 __
4.35 _
5.12 —
6.37 —
7.02 —
7.431 —
8.11 —
8.41 —
9.21 —

—
— —
— — 1
— —

1

5 10
9.14
9.24
9 41

10 19
11.38
12.18
12 54

1 57
3.11
3.40
4.15
4.36 '
4.58
5.26

1.55
2.53

3.28
9.35

Tipografia ALEXI BrașovQ.

6.20
9.34 11.40

11.26
1.33
2 06
2 17
2.40
3.24
3.47
4 07
4.33
5.15
5.34
5.55
6.07

6.24
6.43

8.00

2.31

7.08
7.36
9.06
9.53

10.—
10.09
10.19
10.48
11.14
12.12
12.30

1.12
1.32
2.18
3.03
3.49
4.28

~6.16
7.06
7.46
8.25
9.15

I Witișrt 
Alba-lulia 
Vințulâ de 
Șibotâ 
Orăștia 
Sinieria (Piski) 
Deva 
Branieica 
llia
Gurasada
Zam 
Soborșin 
Berzova 
Conopâ 
Radna-Lipova 
Paulișfi 
Gyorok 
Glogovații 
Arad fi
Szolnok

josâ

Budapesta
Viena

( 
(

11.24
11.39 
12.30 
12.52

1.01
2.03
2 52
3.23
3.55
4 08
4.26
5 30
5.56
6.27
6.47
7.28 
7.43 
7.59
8.28 
8 42

I

AradA-Timiștira

Avadft
Aradulft nou 
Nămeth-Sâgh 
ViDga 
Orczifalva 
Merczifalva
TimișAra

Hârtia din fabrica d-lorâ Koniges & Kopony, Zernesci

Trenă 
omnlbna

Trenă de 
pcraăne

2.40"
3 14
4.22
4.60
5.18

Viena 
Budapesta
Szolnok
Ars.fîf!

“ Glogovațâ 
Gyorok 

’ Paulișâ 
Radna-Lipova 
Conopâ 
Bărzova 
Soborșin 
Zam 
Gurasada 
llia 
Branielea 
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștiă 
Șibotâ

______Vințulâ de josâ 
l no , Alba-lulia 

6,05 ] TeinșA

(
(■

11.10
8.20

11.20
4.10
4.30
4 43
5 07
5.19
5.41
6C9
6 28
7 25

8 01
8 34
8 55
9.19
9 51

10.35
11.11
11.43
12 18
12 36
1.29

I.

12 in
9 05

12.41
___545

6.—
6.13
6.38 
6.51
7.10
7.37 
7 55 
8.42 
9.12
9.41 
9/ 8

10.17
10 42
11 07 
11.37 
12.— 
12.29 
12.46

1.41

5.48 
o 19 
6.44 
7.16 
7.47

9.02

rimișOra-Arailfi

Trenu de 
peraâne

Trenu de 
peradne

TimișOra
Merczifalva 
Orczifalva
Vinga
N6meth-Sâgh 
Aradulfi nou
AradA

6.25

7.46
8.15
8.36
9.11
9.27

9.08

5.00

Trenă 
omnlbna

Trenu 
mixt

6 05
6 33
6.58
7.29
7.55

6.32 
7.02 
6.23
8.01
8 17

Simeria (Piski) Pe troieni

Trenă de 
peraone

Trenă 
omnlbni

Trenă 
mixt

Siiraez'lla 11.25 2.42
Streiu 11.58 — 3.25
națegu 12.46 — 4 16
Pui 1.37 5.11
Crivadia 2.24 - 5.58
Banița 305 — A 41
Petroșenl 3.37 — 7.12

Petroșeul—Simeria (Piski)

Trenă Trenă Trenă
de pera. omnlbua mixt

Petroșeui 10 07
i

6.10II
Banița 10 48 ___ 6.53
Crivadia 11.25 — 7 37
Pui 12.05 ----- 8.201
Hațegâ 12.42 9 01
Streiu 1.22 Ma 9.52
Sineria 1.53 — 10.31


