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Brașov!!, 16 Iulie 1887.
„Este bine și de lipsă să se faca lumina și 

asupra raporturiloru dintre cărturarii noștri mun
teni între ei și asupra legăturiloru loru cu po- 
porulti. Să scimii cum stămu și ce putemă aș
tepta dela dânșii, dâr mai vârtoșii să attămu unde 
e buba și ca Români cinstiți și consciențioși să 
câutămfl a-o lecui41.

Așa scriamft în ajunulu alegeriloru trecute 
dietale, neliniștiți și îngrijați de veștile ce le pri- 
meamu din munții apuseni. De atunci încdce 
amu fostă în posițiune a publica unu șiră de 
corespondențe dela diferiți fruntași ai Moțiloru 
cari toți s’au ocupată, fiecare din punctulu său 
de vedere, de căușele stagnațiunei și dărăpănă- 
rei afaceriloru nâstre naționale în acăstă parte 
romantică a Ardealului.

Era timpulă supremă ca să se facă odată 
lumină asupra situațiunci din munții noștrii apu
seni și credemă, că s’a și făcută lumină în 
multe privințe. Probabilă că cele ce s’au scrisă 
despre faptele munteniloră au fostă ici și colo 
esagerate, ajunge însă că din tote împărtășirile 
ne putemă forma adi o idea despre căușele rău
lui, de care sufere în măsură însemnată tocmai 
aceea parte a societății române muntene, care 
este cliiămată să premergă cu esemple bune și 
să conducă poporulu.

La facerea diagnosei bălei, de care suferă 
muntenii noștri, ne vine încâtva întru ajutoră o 
corespondință, ce-o publicămă mai josu.

Ună altă fruntașă se încercă a trage con- 
clusiunea din cele ce s’au scrisă pănâ acum des
pre atitudinea conducătorilor^ munteni și cons
tată cu acăstă ocasiune multe adevăruri, dăr în 
cestiunea cea mai principală, acolo unde e vorba 
de a se îndrepta răulă, de a se găsi mijloculu 
de lecuire, șovăesce, caută să acopere ranele și 
să le cureze cu paliative.

Credemă că nu mai este de lipsă a accen
tua, că noi nu ne putemă nicidecum împăca cu 
metoda de a ascunde faptele condamnabile ale 
unora și altora dintre bărbații de frunte și a-i 
cruța până în infinită, ca nu c»re cumva turbu- 
rându-i să se rupă cu totulă de noi și să iăsă 
din șirulă combatanțiloru pentru causa națională.

Este în mare rătăcire fruntașulă munteanu 
decă crede, că discordia ce esistă între Românii 
cu carte din acea parte se p6te delătura prin 
aceea, că ambițiunile, susceptibilitățile și defec
tele unora și altora voră fi cruțate, dră ei voră 
fi giugiuliți ca nisce copii resfățați ai nației nâstre.

„Din tâte ne-amu câștigată convingerea.41 
(jice fruntașulă din vorbă, „că interesele private 
de-o parte, ăr ura personală de alta este băla, 
de care sufere acăstă parte a corpului națională.44

Decă este așa, atunci nu înțelegeam cum 
s’ar pută combate băla periculosă cu succesă în- 
trebnințândă „mijldce blânde.44

Este vorba de apărarea causei naționale și 
X, Y și Z au îmbătrânită în păcatulă de a voî 
să trdcă ca representanți ai causei poporului sal- 
vândn și întotdăuna interesele private și satisfă- 
cendu-și întotdeuna ambițiunile loru false perso
nale și pofta de invidiă.

Trebue să ne convingemu însă la fiăcare 
pasă, că interesulu privată ală lui X, Y și Z 
paralisdză mai multă seu mai puțină interesulă 
comună națională, ăr ambițiunile și invidiele loră 
turbură pacea dintre noi și ne facă incapabili 
de-o acțiune solidară și energiâsă în interesulă 
poporului.

Ce „mijlâce blânde44 ară pute fi acelea, cari 
să facă pe X, Y și Z să se lapede de interesele 
și poftele loră private în folosulu causei comune, 
când ei au îmbătrânită în apucăturile loră pă- 
cătâse ?

Ori dâră fruntașulă, care ne recomandă să 
cruțămu păcatele comise în detrimentulu causei

poporului nostru, este de părere, că ajunge ca 
buna înțelegere între Românii cu carte să fiă 
susținută și numai cu mijlâce artificiale, de adi 
pană mâne, ca să apăremă uniți față cu adver
sarii noștri ?

Dăr nu scie elă că X. Y și Z nu-și potă 
satisface interesele și poftele loră particulare fără 
ca să scie adversarii? Nu vede elă cum s’au în
cuibată aceștia în orașele de frunte din munții 
apuseni și cum terorisăză poporulă cu ajutorulă 
celoră slabi de ângeră ?

Apoi cu concordia la aparență, unde amu 
ajunsă de douădeci de ani încâce în afacerile 
nâstre naționale din munți? S’au t.otă acoperită 
defectele, s’au totă cruțată unii și alții și ce amă 
dobândită cu acăsta până acuma?

De sigură nu cruțarea păcateloră și nu blân- 
deța față cu cei ce le comită fără nici o sfială 
în dina mare, este mij loculu de a restabili ,.con
cordia completă și sinceră44 între Românii mun
teni, ci numai combaterea leală și dreptă a re- 
leloru porniri și a fapteloru condeinnabile, numai 
controlulu strictă reciprocă, numai rigorositatea 
morală națională pâte pune capătă desbinăriloră, 
numai o solidaritate întemeiată pe base tari și 
sincere între fruntașii munteni pote aduce folosă 
poporului!

Sașii ardeleni.
In articululă primă din numărulă precedentă 

ală fâiei nâstre anin promisă că vomă reveni 
asupra acelei părți din articululă apărută în 
„Neue Freie Presse“ despre Sașii ardeleni, care 
arată îndatoririle ce trebue să le ia asupră’și gu- 
vernulă ungurescă în schimbulă recunâscerei din 
partea Sasiloră a statului „maghiară44.

Guvernulă ungurescă să nu mai acuse pe Sași că 
uneltescă conira statului, cu atâtă mai multă că însuși 
Tretort a admirată înalta desvoltare a poporului săsescă, 
care ’șî-a documentată fidelitatea sa cătră stată în acte 
sărbătorescl și care are în corporațiunile sale autonome 
ca cele mai subordmate organe bărbați cu gradulă de 
doctor ă din lena și desterî în tote artele libere. Prin 
urmare, stând fi lucrurile astfelă, ună guvernă centrală 
înțeleptă nu se cade să valeme conseiința de sine a Sa- 
siloriî, trimilendă ca representanți ai puterii sale contro- 
lălâre bărbați, cari in privința sciinței, inteligenței și a 
culturei stan multă îndărălulu Sasiloră. Reprezentanții 
maghiarismului pe teritoriu săsescă suntă nisce elemente 
lorte problematice, care nu suntă demne a representa 
statală nici capabili a deștepta iubire pentru elu. Aci nu 
se’nțelegă numai fișpanii, deși brutalitatea lui Gregor 
Bethien și Desider Banffy a devenita proverbială. Aceștia 
se gereză nu ca organe ale guvernului centrală, cari 
suntă subordinațî unei puteri mai înalte și cari dalorescfl 
acesteia responsabilitate, ci ca guvernatorii Turciei în 
timpulă loră de flore, cari erau trimiși in vilaete, ca să 
tacă ordine după maniera loră. Avemă in vedere si pe 
omenii mai mici, cari se umflă ca mărimi închipuite, 
cari își umplu gura cu frase mari, spre a’șl masca rău 
goliciunea loră internă, și cari peteză firma cea curată 
a patriotismului cu nisuințe egoiste. Ori câtă de para- 
doxă apare, der cu iubire de patriă .maghiară, se facă 
cele mai bune geșefturl. Acestora uneltiri condamnabile 
trebue să li-se pună capătă. D. Tisza a dovedită în ale
gerea fișpanului din Brașovă, a actualului comite săsescă 
provisoriu, o mână norocosă. Contele Andreiu Bethien 
duce in BrașovO și Sibiiu ună regimă dreptă și simpa
tiile Sasului i se dovedcscă în așa măsură, îmâta le-ar 
fi, pote, mai bine venită elă ca adevărată comes, decât 
vre-una politica problematică. Nu-i vorbă, se ține siringă 
la tradițiune d’a se numi comes ună Sasă neaoșa și 
după cum se va resolva acăstă cestiune personală se va 
recunăsce, decă cercurile ce dau măsura suntă dispuși a 
satisface dorințeloră și gravamineloră Sasiloră.

Se aducă apoi laude lui Tisza, că e talentată și 
că nu păte fi șovinistă când e vorba de a aplana ces- 
tiunl importante ; că elă are parte însemnată la reînfiin
țarea statului „ungurescă". Se laudă Eranz Kazinczy 

și contele Ștefană Szechenyi cari au scrisă despre «pu
terea cueerilore44 a maghiarismului dăcft procede cu blân
dețe și înțelepciune, Eranz Deak creatorulă legii de na
ționalitate.

Sașii ardeleni — încheiă articululă — și-au redusă 
cumplită pretențiunile loră, și-au sacrificată cele mai 
multe din privilegiele loră garantate atacuriloră și ames- 
tecurilora violente ; ei vreau să fiă buni patrioțl ungari 
de limbă germană, ceea ce însuși Kossuth în 1880 a 
desemnat’o ca o fldre mirosităre pe pămentulă statului 
ungară, și pe lângă acăsta Sașii amintescă cuvintele lui 
Herder: >Celu ce’ml amenință limba, vrea să’ml răpăscă 
și mintea și modulă meu de vietă, ondrea și drepturile 
poporului meu.“

Industria spirtului român fi.
Spirt ulă română face mare concurență spirtului un

gară, de aci și decădința industriei de spirtă ungară, 
precum ne spune într’ună articulă „Pester Lloyd“ :

Până la 1885 România n’a avută nici o industriă 
de spirtă, importa din Ungaria mari cantități. Guvernulă 
română însă acordândă mari beneficii pentru fabricele 
de spirtă ce s’au înființată în (eră din acelă ană, și a- 
nutne acordândă premiulă de esportă de 25 franci pentru 
fiecare hectolitru de spirtă, încă în acelașă ană România 
începu să espdrte. In 1885 esportă puțină, 3520 hec
tolitri la Triest, cea mai principală piăță pentru spirtulă 
austriacă și ungară. Premiulă de esportă de 25 franci 
făcu ca spirtulă română să fiă mai eftină cu multă de- 
câtă celă austro-ungară și așa să înlăture încetulă cu 
încetulă spirtulă austro-ungară în Triestă. In fiecare 
două săptămâni vaporulă „Lloyd" aducea din Brăila 100 
și mai multe butâie, er o cantitate totă așa de mare se 
aducea pe calea ferată în vagăne-reservorii.

Așa sta lucrulă când a isbucnită răsboiulă vamală 
cu România. Ungaria voi să folosescă acăstă ocasiune 
spre a lua măsuri de represalii in contra importării spir
tului română în Triestă. Guvernulă austriacă însă n’a 
putută fi câștigată pentru aceste vederi. Astfelă irnpor- 
tulă spirtului română nu numai nu fu impedecată, ci deveni 
incă și mai mare. Până a<JI spirtulă română e cu 20— 
25 procente mai eftină ca celă austro-ungară, de aceea 
și importulă crescu din lună ’n lună. In 1886 s’a im
portată spirtă română în Triestă 31,114 hectl. = 25 07 
procente din importulă totală. In semestrulă I din 1887 
se importară deja 21,206 hectl. spirtă română în Triest, 
pe când întregulă esportă de spirtă ungară în 1886 n’a 
trecută peste 69,912 hectl. In cele dintăiu patru luni 
1887 a esportată Ungaria numai 13,258 hectl. spirtă, pe 
când în același spațiu de timpă au sosită in Triestă 
16 088 hectl. spirtă din România.

Eabricantulă de spirtă în România are multe avan- 
tage cu transportulă. Ca esemplu aduce «Pester Lloyd* 
faptu'ă, că transportulă a 100 chilograme de spirtă din 
Ploescl la Triestă costă numai cu circa 40 cr. mai multă 
ca din Clușiu, cu circa 75 cr. mai multă ca din Aradă 
la Triestă. Socotindu-se premiulă de 25 franci de es
portă ce-lă oferă guvernulă română și alte beneficii, e 
cu neputință ca spirtulă ungară să concureze cu celă 
română.

8C1E1LE PILEI.
Minislrulă ungurescă de honvezi ărășl a făcută ună 

pasă pentru monopolisarea industriei din țâră de cătră 
„Kulturegylet"■ Este sciută, că pentru prevederea glo- 
tașiloră cu îmbrăcămintea necesară, minislrulă ungurescă 
a dală „Kulluregyletu-ului împuternicire de a comanda 
în sumă de 100,000 fi. încălțămintele și curelăriele tre- 
buinciose. Acum o nouă împuternicire a dată minis- 
trulă de honvedl „Kulturegylet'-ului de a comanda pen
tru 45,000 fi. postavă pentru mantale pe sema glotași- 
loră. „Kulturegylel“-ulă a comandată din Brașovă 10,000, 
er din Sibiiu 5000 de metri. In adevără — «Jice ,Ko- 
lozsvâr" — industriașii ar pută să se inscrie în masse 
ca membrii ai »Kulturegylet“-u)ui, său celă puțină prin 
singuraticele reuniuni de industriă ar pută să înapoieze 
o parte din jertfa ce se face pentru ei. — Asta-.i poli-
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tica de „dă-ml, ca să ți dau’ a Kulturegyletului. Se vede 
că Jidovii suntă bine representațî în sînulă lui.

—x—
In Streja-Cherțișăra au arsă la 22 Iulie n. 36 de 

case și edificii economice.
—x—

Ni se comunică următbrea scire durerbsă cu dala 
24 Iulie n.: ErI în 23 Iulie s. n pre la 7 bre p. m. ri- 
dicăndu-se de cătră apusa o furtună înyrozitore. a cau- 
sată nespuse daune în hotarula comunei SurduculO mare. 
(Comit. Carașului). Grâulă și secările ce erau adunate în 
crestă(I (cruci) au fostă împrăștiate loto în așa măsură, 
încâtă nu se mai cunoscea nici loculii unde erau așe
zate mai nainte, ba snopii de pro pământulă unuia erau 
aruncați pre ală celuilaltă, alții deslegațî și sfărîmațî cu 
totulă. Cucuruzulă culcată totă la pămânlă, și în mare 
parte frântă, lânulă împrăștiată, casele descoperite, ar
borii, der mai alesă pomii de pe moșiile amăritului po- 
poră, unii erau frănți, alții scoși din rădăcină și trântiți 
la pămentă. fir ceea ce a mai putută scăpa de furia 
acestui uragană, intru atâta au fostă de scuturați de 
fructele loră, încâtă le puteai aduna de pre sub ei cu 
lopata. Iți era mai mare jalea a privi la bietălă poporă 
care mergândă in dimineța tjilei următăre la țerină ca 
să ve<jă dauna causată in fructele sale, venă căiră casă 
văerăndu-se și plângendă cu amară. Săraculă poporă 
română, chiară atunci, când spera mai tare că va ave 
la tbmnă cu ce molcomi pe esecutorii de dare, — a 
fostă.silită a primi asupră-i acestă grea lovitură!! — 
Surduculă mare, 24 Iulie st. n. 1887. Iosifil Peteanu, 
preotă gr. cat.

In Tiuza au arsă la 12 Iulie 12 case împreună cu 
edificiile economice.

—x—
Mereuri la 2 bre p. m. s'a oficiată, in biserica sf. 

Gheorghe Nou din Bucuresci de cătră S. S. arhereulă 
Cal ist rată Orleanu, incunjurată de mai mulțl preoți, ser- 
viciulă funebru pentru odihna sufletului bătrânului pro- 
fesoră Aronă Florianil. Asistară la serviciu, pe lângă 
membrii famdiei, d-nii P. S. Aureliană, G. Filitis, S. 
Populeanu, I. Poenaru Bordea, 1). P. Moruzzi, generală 
Adriană, D. A. Lauriană, C. G. Gociașă, Gr. Andronescu, 
M. Iulian, G. Bursană, S. S. Hagi Panteli, Scarlală Ro- 
selti, P. Cernălescu, I. G. Bibicescu, St. loanide, C. Cor- 
noiu, Rlureanu, și mai mulțl profesori, amici seu foști 
elevi ai decedatului. D. D. A. Lauriană a rostită ună 
discursă în biserică. Cortegiulă funebru s’a îndreptată 
la cimitirulă Belu, trecândă pe la Universitate, unde s’a 
oprită și s’a făcută o scurtă rugăciune. Pe caru’ă fu
nebru intre alte corone se distingeau două: una din 
partea familiei și alta din partea ministerului instrucțiu- 
nei publice. Cortegiulă funebru era precedată de o de- 
legațiune a scbleloră din capitală cu drapelulă liceului S. 
Sava. Panglieele carului funebru erau ținute de d-nii 
P. S. Aureliană, D. A. Lauriană, Mărescu și C. Mar- 
covicl.

—x—
Ministrulă Trefori a mai „pricopsită" și pe preo- 

tulă gr. or. Nicolae Dajană din Singălinu cu 50 II. — 
Ne mirămă noi de ce castraveții suntă așa de scumpi 
văra asta! A avută cu ce să i plătâscă bine părintele 
Dajană ca trufanda.

—x—
Tinerimea maghiară din Pesta are de gândă se 

Înființeze ună diară întitulată >A magyar ifiusâg Kbz-

lonye", cu scopă d’a deștepta în tinerime înclinarea spre 
probleme ideale ale vieții pentru totă ce e frumosă și 
bună. — De n’ar consta aceste idealuri în: Maghiariă 
fără picioră de altă neamă, KulturegyleturI, demonstra- 
țiunl â la budos bocskor, nix daitș, budbs olâh etc. totă 
lucruri bune și frumose!

—x—
Cu ocasiunea esposițiunei industriale din Deșiu se 

va întocmi și o esposițiune de cai, ce se va eslinde peste 
lolă Ardălulă. Statulă a destinată 4000 franci pentru 
premiurl. Herghelia din Fâgărașă va fi representală cu 
35 cai.

Societatea istorică ungurâscă și-a ținută adunarea 
sa generală de ăsta ană la 24 Iulie n. în Deva. Preșe
dintele Anton Szecsen a vorbită despre „însemnătatea 
istoriei ardelene și a scrierei istoriei", negreșită că după 
calapodulă lui Hunsdbrfer.

—x—
Societatea „Concordia' din Blașiu va da o petre

cere de vâră Duminecă în 31 Iulie st. n. a c. în gră
dina lui D. Cornșa în ,Veza". Inceputulă la 2 bre p. 
m. Bla.șiu, 27 Iulie 1887 Comiletulă arangialoră. Pre
țuia de intrare: pentru o persbnă 60 cr,, pentru o fa
milia 1 fl. In casă de timpă nefavorabilă, petrecerea se 
va amâna pe Dumineca proximă următore.

—x—
La congresulă higienică și demografică, ce se va 

ține în acestă anu in Viena sub protectoratulă prințului 
de coronă Arhid. Rudolf, voră lua parte peste 700 de 
medici de mai t<ite ramurile și dela mai tbte popbrele 
culturale de pe pămentă. Dintre medicii români iau 
parte domnii Dr. Babeșă și Dr Felix, ambii profesori la 
facultatea de medicină din Bucuresci.

—x—
Ministrulă ungurescă de interne a oprită intrarea 

în țările coronei ungare următbreloră diare: „Interna
ționale Bibliolhek" din New York, fbia anarhistului Most; 
„Oberdank, Organo di propaganda del Fascio per Italia 
irridenla", ce apare in Parma, ca fiindă loiă irredentislă; 
„II Gazetlino, Giornale della democrazia veneta* din Ve
neția, .Wiarus Pistno lygo-aniowe dla ludu", foiă po
lonă din America; -llovan", foiă boemă din Texas și 
în fine „Narod< din Spalato, ca fiindă toi socialiste.

—x -
Viile din Dunavecse le devasteză o nouă specie 

de insectă, care s’a ivită in năspusă mulțime. S’a ce
rută dela minislerulă respectivă să ia măsuri.

—x—
Tergulă de rîmători dela Turnu-Severinu face mare 

concurență celui din Steinbruch prin eftinălatea intre- j 
ținerii rîmătoriloră. Se vorbesce că chiar comercianți ; 
unguri de rîmători suntă dispuși a face cumpărări și 
a-și intreține porcii la tărgulă din Turnu-Severină. Acestă i 
tergă a fostă visitală la 11 Iulie de d. Bauman, direc- 
torulă târgului de reraătorl dela Steinbruch, însoțită de , 
mediculă veterinară și de ună inspectoră, cari au ră
masă fbrie satisfăcuțl de instalațiunea târgului română. .

—x~ i
In comuna Jilveiu, coinitatulă Târnava mică, e de i 

ocupată postulă de magistru poștală dotată cu 150 fi. i 
leafă anuală, 40 11. chelluell de cancelaria și 120 chel- | 
tueli de transportă. Se cere contractă și cauțiune de i 
100 11. bani gata. Petițiunile se trimită în timpă de trei i 
săptămâni la direcția poștală din Sibiiu. j

—x— ,

In Nr. 139 ală »Gaz. Trans.«, raportându-se des
pre succesulă esamenului de maturitate dela liceulă ro- 
mânescă din locă, din erbre s’a pusă d-lă Petru Popo- 
viciu în seria celoră declarați maturi cu suficientă, în 
locă de a se pune în seria celoră declarați maturi cu 
bine. De asemenea între maturisanții scdlei comerciale 
s’a schimbată numele de boteză ală d-lui Sterili, punen- 
du-se Ștefană, în locă de Steliană.

Dr. Assaky profesoră la facultatea de medicină în 
Bucuresci a întreprinsă cu ajutorulă editorului francesă 
Alean, publicarea la Paris a unei reviste bilunare, care 
pbrlă litlulă de Archives roumaines de medecine et de 
chirurgie. Acestă revistă, ală cărei primă numără a a- 
păiută, va apără regulată la fiecare două luni într’o 
broșură de vr’o cinci său șăse cole de țipară și va cu
prinde lucrările originale ale celoră mai distinși medici 
români. Cu modulă acesta, Dr. Assaky speră să țină 
în curentă lumea învățată streină cu lucrările mediciloră 
români și să facă și pe România, întru câtă privesce 
medicina, să intre în curentulă sciințilică europenă. Pri- 
mulă numără e câtă se pbte de interesantă, ijice „Voința 
Națională"; elă cuprinde câteva lucrări și observațiunl 
originale ale d-loră d-ri I. Felix, Manolescu, Babeșă, He- 
pites, Buicli și Assaky.

Munții apuseni, Iulie 1887.

(0 reasumare). De ună timpă încâce munții apu
seni și starea lucruriloră românescl din acelă ținută nu 
mai încetăză a fi obiectulă unei continue agitațiuni, a- 
tâlă în pressa națională, câtă și în viăța socială de acolo.

Ne-amă fi bucurată din inimă, când inițiatorii a- 
cestei agitațiuni ară fi fostă conduși de intențiunea de 
a sana răulă prin consolidarea puteriloră intelectuali de 
o parte, prin convertirea celoră rătăciți și slabi de ân- 
geră de altă parte.

A făcută însă o penibilă impresiune asupra nostră 
— a celoră ce cundscemă prea bine bmenii și lucrurile 
din munții apuseni — împrejurarea, că unii dintre acești 
instigatori nici pe departe nu țină înaintea ochiloră in
teresele comune naționali, și nici nu lucră cu intențiune 
de a restabili concordia și buna înțelegere intre cei chia- 
mațl a promova interesele nbstre politice, economice și 
culturale, ci din contră, propagă ura între frați și prin 
aceea paraliseză și pașii acelora, cari niciodată și sub 
nici o impregiurare nu s’au abătută din calea percursâ de 
bravii antecesori din acelea locuri.

Acestei stări de lucruri trebue să i se pună capătă. 
Am percursă cu mare atențiune tote cele petrecute 

in acestă ținută istorică alo patriei nostre; am cetită de 
amăruntulă tote cele scrise despre actele și faptele mun- 
leniloră, și din tbte ne-amă câștigată convingerea, că in
teresele private de o parte, ura personală de alta este 
morbulă de care sufere acestă parte a corpului nați
onală.

Acestă diagnosă este deplină constatată, când rea- 
sumândă cele petrecute vedemă sorisă negru pe albă, că 
ună frun'așă se separâză de grosulă inteligenței, atunci 
când este vorba de înființarea unui institută de credită 
românescă, — când vedemă că altulă atacă fără cruțare 
pre unulă, carele în ună momentă nefericită—constrînsă 
de împregiurări familiari — a făcută ună pasă greșită; 
și totă acela apără pre altulă, carele din o neprecauțiune 
juvenilă subscrie ună actă antinațională, precând pe altă 
cale mai oblă și cu mijlbce mai blânde și unulă și al-

FOILETONU.
(14) --------

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

IV.
Schitulu feteloru nobile.

— D-ta, d-le conte, ai vie...
— Vreau să ți facă o esistență splendidă, — (J‘se 

Marlinengo rădicândă capulă. — A<JI «unt podestatulă 
Padovei; peste ună ană voiu fi doge ală Veneției.

— D-ta?
— Da, eu. Cu ajutorulă lui Loredano voiu răs

turna pe Francesco Foscari, care e bătrână. Mâna 
acâsta pe care țl-o oferă va purta inelulă ducală, pe 
frunte voiu purta diadema și d-ta vei fi regina Veneției. 
Spune, nu-i asta o sbrtă de râmnită ?

Fiica Adriaticei nu răspunse acestora vorbe, cari 
dăcă ea le-ar fi destăinuită, puteau să fa< ă pe Marlinengo 
să piară pe eșafodă ori sub Plumburl. Veneția se mul
țumi numai să se ducă spre ușa pe care eșise Fiametta 
și o strigă de mai multe ori.

— Ce vrâi să faci? o întrebă Marlinengo.
— larlă-mă, domnule conte, te ascultă numai de- 

câtă! îi răspunse Veneția.
Și adresăndu-se camer'slei:
— Du te de ve<Jl, dbcă signorul Felice Badoer n'a 

părăsită încă schitulă și adu-lă aci! ii <4lse-
Fiametta eși numai decât și apucă pe drumulă celă 

mai scurta spre pbrta datară a schitului unde o aștepta 
o priveliște ciudată.

Gondolierulă Ricardo, pe care nu l’am mai vădută 
de 17 ani, se bătea cu baslonulă împotriva unui soldată 

armato cu o sabie lungă cu care se silea să lovăscă pe 
gondolieră.

— Ați inebunită? (Jise Fiametta aruncendu-se intre 
luptători și, adresându-se gondolierului: Ic bați la pbrla 
schitului și cu ună baslonă în potriva unei săbii solide? 
Vrei să le ombre?

— N’aibi nici o frică, Fiamma, Fiammina, Fiam- 
metta mea! cjise Ricardo dând binișor la o parte pe tînăra 
femeiă cu mâna stângă, pe când cu drâpta para lovitu 
iile furibse ale săbiei potrivnicului său.

Fiametta nu mai lua ochii dela soldată.
— Hei, da, este Barlolomeo, sergentulă Bartolomeo! 

tjise ea, cunoscându-lă în sfârșită.
— Da, elă este, chiar elă este! răspunse gondo- 

Herulă. — A venită la schitulo Feteloră nobile, fiindcă 
insoțesce pe slăpânulă lui, pe podestatulă Padovei, pe 
contele Marlinengo. Inchipueșce ți, Fiametta mea, că de 
șâpte-spre ijece ani blăslămatulă ăsta n’a putută mistui 
rușinea de pe podulă Castellaniloră. Ah, nu uită nicidecum 
prietenulă. — N’a fostă rea lovitura asta, sergente Bar
tolomeo, și dăcă n’așl fi parată bine, îmi despicai 
capulă.

— Nu ți este rușine să măsorl arma unui soldată 
inpotriva bastonului unui țărână? strigă Fiametta vrândă 
să s’arunce pe Bartolomeo.

— Oh, să nu vorbimă rău de bastonă, bastonulu 
are și elă bunătntea lui, mă rogă! răspunse Ricardo cu 
lonulă pe care i l’am aurită pe Bucentaur.

Totă în clipa asta gondolierulă lovi incheetura 
mănei sergentului și-i asvârli sabia la dece pași mai de
parte.

— Plecă acum — ii ijise Ricardo — și lasă-mă 
să-ți dau ună sfată: să nu treci nici odată pe lângă gon

dola mea, deeă nu vreai să-ți crepă capulă cu lopata. 
Pe când sergentulă se depărta bombănindă, Fia- 

metla, tremurândă încă de emoțiune, <}ise gondolierului: 
— Totdâuna te apuci la bătaiă! Și dăcă te va 

omorî într’o di eine-va, omă răutăciosă ce ești, cine o 
să mai ia pe Fiametta de nevastă?

— Ai dreptate ... Nu mă gândisemă la asta/ dise 
gondolierulă.

— Nu că n’așă găsi pe cine să mă ia . . .
— Oh, Fiammina!
— Ș’apoi, țl am mai spusă d’o sută de ori, că nu 

vreau să fiu nevasta unui bătăușă ea Ricardo, afară nu
mai dăcă nu te vei îndrepta.

— Și asta-i adevărată! cjise colosulă scârpinându-se 
în capă.

Fiamma făcea pe bosumflata, și astfelă era de o 
sută de ori mai frumosă în ochii gondolierului S’apropiâ 
de ea cu capulă în josă și o întrebâ:

— Ești supărată pe mine, Fiametta?
— Da, multă.
Bunulă gondolieră oftă așa de adâncă, încâtă ca

merista nu putu să nu isbucnăscă în rîsă.
Ricardo ridică capulă și elă să rîdă, întrebând’o: 
— Ți a trecută?
Tânăra femeiă 4*se cu ună aeră de gingășiă ne

spusă:
— Aide, șei bine că te iubescă, fiindcă ești îndrăs- 

neță și tare. Astfelă trebue să fiă ună bărbată, și pen
tru asta vrâu să-ți fiu nevastă.

— Ah, Fiametta! cjise gondolierulă asvârlindă bo
neta în aeră și Intindcndă brațele spre fată.

— Oh, oh, mai aștâptă, nu ’țl sunt încă nevastă I 
ii <jise ea puindă ună degetă pe buze. 
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tuia s’ar fi putută aduce la adevâră, ca sâ strige: „pa
ter peccavi“ și așa pe viitorii sâ-i aveină pre ambii între 
combatanții din șirulă nostru naționalii.

Vedemă in cele ițise șt scrise, că pe unulă, care 
in timpi) de uni) lungii șiril de ani a stată și stă încă 
in rendă cu toți anteluptătorii din munți alâtă in cele 
naționali, câtă și in cele culturali și economice, și — 
încâtă i-au permisă aptitudinile — toldeuna și-a împli
nită chiemarea ca preotă și romană: ilă atacă fără cru
țare lovindu-lă cinară și in san ituariultl familiei, pe 
când pe ac.istă alacăloriu nu-lă vâijm'ămă luptândă in 
șirulă celorlalți pe nici ună terenă.

Reprobămă din totă sufletulă acestă liniă de pur
tare. Suntă grele timpurile in cari trăimu, cu multă 
mai grele pentru Romanii din munții apuseni, asupra 
cărora suntă țintite privirile celoră cu putere discre
ționară.

Tisza și Trefort prin organele loră subalterne de 
o parte, societatea maghiară de alta au începută deja 
a rima și in acestea ținuturi romantice locuite numai de 
Români. Discordia intre Românii inleligențl, ruina mo
rală și materială in poporă se vădă a fi armele cu cari 
avemă sâ fimă striviți. Concordia completă și sinceră 
între inteligenți, luminarea și ajutorulă poporului să fiă 
pe viitorii devisa Româniloră din Munții apuseni și za
darnice voră rămâne tote incercările cutezătoiiloră ad
versari.*)

Svaviter in modo, fortiter in re.
Munteanulu.

Arestarea lui Zalewski.
Suntă două luni aprope de când prefectura poli

ției din Viena a făcută întinse arătări pe la tăie auto
ritățile din străinătate că ună funcționară dela direcțiu
nea poșteloră după ce a sustrasă colosala sumă de mai 
bine de 150,000 fl. a dispărută din Viena. (fiarele vie- 
nese sosite adl comunică că autorulă acelui turtă, Fili- 
monă Zalewski, a fostă arestată Sâmbătă noptea la orele 
11 in New York pe vmoni’ă francesă Champagne găsin 
du-se la elă 108.000 fl. v. a. Filimonă Zalewski nu
mai acum de curendă și anume cam pe la 13 Iulie sti- 
lulă nou a părăsită Viena. Pe când prefectura poliției 
din Viăna trimetea cu miile circulari prefecturilor!) poli- 
țieloră in străinătate și pe când porlretulă lui era afișată 
in tâte părțile lumei, in același timpă autorulă furtului 
petrecea lângă amanta sa în Vieua.

CiH i-a fostă cu putință lui Filimon Zalewski ca 
după comiterea faptului să stea pitulată încă două luni 
in Viena ? Elă deslegarea acestei enigme: La 5 Maiu, 
o guvernantă, Jenny Nathanson, a închiriată dela o fe
meia in ală 111 arondismentă in Engelgasse Nr. 10 o o- 
dăiță mică și separată. Tânăra guvernantă prin purta
rea ei deosebită in curendă a atrasă atențiunea celor
lalți conlocuitori asupra ei. La începută ișl țină o ser- 
vitâre, însă dându i și acesteia drumulă ișl făcea ea sin
gură ale casei aslielă că nu permitea nimenui, nici chiar 
factoriloră dela poștă ca să între in odăița ei. Conlo
cuitorii din acea casă o mai uitaseră când într’una din 
ițile voindă să-șî plătescă chiria a schimbată ună biletă 
de 1000 11., v. a. ceea ce a făcută ca Omenii săraci 
cari locuiau in acea casă să înceapă ărășT a o lua la 
ochi și să vorbâseă despre ea.

*) La acesta corespondență respundernă în articu- 
lulă de tondă. Red.

— O să-mi fi, der pănă atunci ce trebue să facă ? 
întrebă gondolierulă.

— Să-mi spui dec’ai vedulă pe tenărulă senioră 
Felice Badoer trecendă.

— Nu se pole să fi eșită, fiindcă d’ună ceasă și 
mai bine nu l’am mișcată d’aci și nu l’am văzută! ițise 
Ricardo.

— Bine. Atunci sciu unde să-lă găsescă. La re
vedere, dragă Ricardo.

— La revedere, Fiammina.
Fiametta trecuse pragulă porții d’afară a schitului. 

Se întorse și trimise lui Ricardo ună ultimă rămasă bună 
cu mâna.

— Și mai cu semă să te lași de bătăi! îi iți ;e ea.
— Oh, mă lasă! ii răspunse el inlimțend mâna.
Fiametta găsi curândă pe Felice Badoer ; ilă duse 

la stăpâna ei, care Iotă sta de vorbă cu podestatulă. 
Convorbirea loră fusese negreșită furtunâsă. Martinengo 
era vânătă, Veneția roșiă ca para focului; nările i se 
umflau, ochii ei mari, d'ună albastru întunecată, se îne- 
griseră pe câtă potă să se inegrâscă valurile înfuriate 
ale Adriaticei. Cum zări Veneția pe Felice Badoer se 
duse iute la elă :

— £rtă-mă, îi ițise ea — că m’am gândită o clipă 
ca să mă inpotrivescă Senatului Veneției. Am greșită și 
mă căescă. Ecă mâna mea, și decă vrei s’o priinescl, 
Fiica Adriaticei iți jură să fie pentru d-la o soția cre- 
dinciâsă, leală și devotată.

Felice Badoer să închină pănă josă, pentru ca să 
sărute mâna ce i-se întinsese. Insă nu se putu opri să 
nu îșl dieă în gândă:

— Este caprițiiîsă signora! (Va urma).

Filimon Zalewski, îndată după comiterea faptului, 
s’a ascunsă la amanta lui și acâslă împrejurare esplică 
pentru ce guvernanta Jenny Nathanson trăia atafă de 
retrasă. Zalewski spre a nu pute fi cunoscută șl-a rasă 
barba și mustățile, s’a îmbrăcată in haine fetneescT, se 
sulimenea pe obrază și numai arareori părăsea casa cu 
No. 10 ca să se intâlnâscă in localuri seu grădini pu
blice cu fratele său sergentulă Emil Zalewski. Se pare 
chiar că eiă a făcută mai multe probe spre a se de 
prinde de a umbla deghisată ca femeă.

La 13 Iulie sera, Jenny Nathanson, îmbrăcată ele
gantă, pe obrasă cu vălă desă negru, a părăsită locuința 
insoțită de o femeă înaltă, bine îmbrăcată și de ase
menea cu ună vălă negru pe obrasă. Ambele femei s’au 
urcată într’o trăsură cu ună cală, care le aștepta la 
portă și s’au dusă la gara de vestă, unde și-au luată 
bilete pentru Parisă. Femea care însoțea pe Jenny Na
thanson nu era decâtă însuși Filimon Zalewski, multă 
căutalulă autoră ală furtului dela poștă.

La 14 Iulie s’a presentată la prefectura poliției o 
servităre cu numele Cecilia Zwiker și spuse cu ună tonă 
iritată că foslulă ei amantă, sergentulă Emil Zalewski, 
înainte cu câteva dile, o înduplecase să-i dea lui condi- 
cutii ei împreună cu permisiunea de căletoriă la Ame
rica. A împlinită cererea, în urmă însă nu ’i se părea 
lucru curată.

In urma acestei arătări, sergentulă Emilă Zalewski 
a fostă de aprdpe supraveghiată și la 15 Iulie a fostă 
arestată găsindu-se la elă o sumă de 31,000 11. ce o că
pătase dela frate-său.

Pe basa depuneriloră sergentului Zalewski imediată 
poliția a făcută o perchisițiă la casa cu No. 10 și in 
locuința lui Jenny Nathanson a găsită pe lângă alte hi 
crtiri, haine bărbătesc! și o părechiă de pantaloni de 
serviciu ai unui funcționară poștală, precum și niște mus
tăți blonde false. Locuința a fostă pusă sub pază poli- 
țienâseă și astfelă s’a prinsă o scrisore pe care Jenny 
Nathanson o trimesese stăpânei casei cjtcendu-i că medicii 
an consiliat’o să mergă la vre-o baie și peste două ițile 
va veni să-și ia lucrurile. Scrisorea era a lui Zalewski 
spre a seduce poliția și s’a constatată că era scrisă chiar 
de mâna lui. Acum numai era nici o îndoială că fe
meia, care plecase cu Jenny Nathanson dela gara de 
vestă era Filimon Zalewski și la 19 Iulie când guver
nanta numită s’a întorsă dela Parisă la Viena a foste 
imediată arestată de polițiă, care a constatată urmă- 
torele :

Filimon Zalewski a călătorită cu condicuța servi- 
torei Cecilia Zwiker, pe care i-o dăduse fratele său, ser
gentulă Emil Zalewski, și insoțită de guvernan'a Jenny 
Nathanson a sosită și a petrecută ițilele de 14 și 15 
Iulie la Parisă, unde a lăpădată hainele femeescl, a dată 
guvernantei condicuța servitOrei și i-a luată pașaportulă 
prefăcendă din Jenny—Iohann, și astfelă sub numele de 
lohann Nathanson a călătorită împreună cu amanta lui 
pănă la Havre. Aci s’au despărțită și la 16 Iulie a ple
cată cu vaporulă Champagne spre America, er amanta 
lui s’a întorsă la Viena unde cum amă disă mai susă a 
fostă la 19 Iulie arestată.

Pe când Zalewski se credea în siguritate, poliția 
din Viena încă la 19 Iulie a telegrafiată autorilățiloră 
din New-York, care îndată la sosirea vaporului au si 
arestată pe Zalewski înainte de a descinde pe teritoriu 
americană.

Raportă polițieneștii).
Luni înainte de amâdi a trecută peste băețelulă de 

3 ani ală fabricantului de căruțe Cari Fritsch ună cară 
de povară (chervanăî, care mergea în trapă nebunesce 
prin ulița lungă din Brașovulă vechiu și a fostă scăpată 
de o rănire mai gravă numai de curagiosa femee losefina 
Kasper, care-lă scdse de sub cară.

In strada călugărițeloră totă asemenea Luni după 
ameițf o căruță cu doi cai spăriați mergea nebunesce prin 
ulița Căldărariloră, dădu peste o venițătore de cornuri 
cu numele Rezsey Aron, care era postată în porta casei 
d-nei Karolina Waechter (colțulă stradei Găldărarlși strada 
Ații), îi făcu in bucăți mesa, ajungendă astfelă o parte 
din cornuri sub copilele cailoră. Cei ce p6rlă vina în 
ambele cașuri, voră fi aduși înaintea judecătoriei penale. 
Căruța cu caii speriați au foslă prinși de ună polițistă 
și aduși la căpitănatulă orășănescă.

A visă.
Cu ocasiunea adunărei generale a reuniunei feme- 

iloră române din Selagiu ce se va țină în Buciumi la 4 
Aug. c. n. comitelulă de bună primire va arangia ună 
bală în folosulă fondului acelei reuniuni, la care prâ sti- 
matulă publică cu tâtă onârea este rugată a participa. 
Prețulă de intrare, de personă e 1 fl., de familii 2 fl. 
Supra-solvirile se primescă L:cu mulțămilă, și se voră 
evita pe calea d’aristică.

Comitelulă arangiatoru.

Convocare.
Adunarea generală a despărțământului XI ală Asso- 

ciațiunei transilvane pentru literatura română și cultura 
poporului română se va ține in ăstă ană la 4 Augustă 
st. n. 9 6re a. m. în comuna Buciumi, la care prin 
acâsta suntă invitați a participa toți membrii și aceia 
cărora le dace la inimă cultura poporului română, în 
numără câtă de mare cu alâtă mai vârtosă, că în acea 
iji se va țină totă acolo și adunarea generală a Reu
niunei femeiloră române Selăgene.

Direcțiunea despărțământului XI.
Șimleulă Silvaniei, 26 Iulie 1887.

Alimpiu Barloloviciu, 
vicariul tor. gr.-cat, episc. ală Silvaniei 

și directorulă desp. XI.

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

CONSTANTINOPOL, 28 Iulie. — O iradea 
imperială ordoană trimiterea reaerviștiloră în 
patriă.

CONSTANTINOPOL, 28 Iulie. — Guver- 
nulu bulgaru continuă cu silințele sale pe lângă 
P6rtă, pentru ca ea, ca putere suverană, să ia o 
hotărîre în privința alegerei prințului de Coburg.

Ambasadorulă rusă Nelidoff a făcută Porții 
o comunicare în privința Bulgariei, alu cărei cu
prinsă e încă necunoscută.

SOFIA, 28 Iulie. — Emigranții bulgari 
s’au rugată să fiă amnestiațî. Stransky a permisă 
la patru emigranțl să se’ntfircă în țâră. Toți emi
granții, afară de cei condamnați de tribunale, 
au să fiă amnestiațî.

DIVERSE.
Fără mâni. — într’o șâtră (baracă) pe piața lui 

Hermann in Sibiiu e admirată aiji multă o fată, care a 
născută fără mâni. Cu o desteritate și fineță deosebită 
Signorina Augustina lucrâză cu piciârele, căse, iglițăză, 
împletesce și scrie frumosă.

Duelu între chelnări. — D-nii chelneri nu voescă 
să fiă mai pe josă decâtă conții, baronii, nemeșii etc. 
când e vorba de >cavalerismă.“ Dovada a eșită din 
Seghedină. Chelnărulă Ebenspanger, care are onăre de 
a duce pe mâsă mâncare la âspeții ce visitâză birtulă 
sfăpânu-său, a provocată în filele acestea la duelă pe 
agentulă de chelnâră Spafh. Duelulă avea să se facă 
după amâijl pe așa numita insulă a vrăjităreloră. Când 
contrarii și secundanții loră (totu cavaleri de șervete) se 
adunaseră acolo, unulă din ei, chelnărulă Zetyko, ca cel 
mai >espertă“ dintre ei, voi să încarce pistâlele. Se 
vede însă că a umplea sticla nu e totă una cu a umplă 
paharulă, căci pistolulă i se descărca fără veste în mână 
și glonțulă, care n’a vrută să respecte deosebirea dintre 
duelanți și secundanți, îi rupse degetulă mijlociu, pe 
când ună ală doilea secundantă anume Steiner fă ră
nită la față. Chelnării duelanți insă, venindă prin a- 
cestă incidență la cunoscința că sângele e eu totulă altă 
sucă decâtă celă din butoiu, îșl perdură pofta d’a se o- 
morî și se ’ntorseră îndărătă la șervetele loră.

Fabrica Krupp. — Friedrich Alfred Krupp, fliulă 
reposatului înterneietoră ală vestitei fabrice de arme, a 
declarată într’ună manifestă cătră funcționarii și lucră
torii săi, că are de gândă să conducă mai departe în
treprinderea în totă estinderea ei de pănă acum.

Furtulu dela magasinele Louvre din Parisă. —JAm 
reprodusă după parele francese amănuntele unui furtă 
comisă în magasinele Louvre din Parisă de două dâmne 
aristocrate, (fiarele ce ne sosescă acum din Parisă ne 
comunică, că acestă scire a causată o emoțiune cu alâtă 
mai adâncă că principala inculpată e princesa de Sagau, 
născută Seilliere, care aparține unei familii arhi-milionară

Bani prăpădiți. — In fabrica de tutună din Timi- 
șâra lucră pe iți 14 mașini de țigări câte 13 6re, în 
care timpă fiecare mașină fabrică cam 13,000 de țigări. 
Fabrica de tutună produce deci pe iji 182.000, pe lună 
5,460 000 și pe ană 65,520,000 de țigări.

Ună moșnegii din vremea lui Tudor Vladîmirescu. 
I se comunică următărele „Răsboiului“: „In comuna 
Flămânda, plasa Blahnița, județulă Mehedinți, a încetată 
din vieță preotulă Firu in etate de 120 ani, Elă pănă 
în ultimulă momentă era în întregimea minții; puțină îi 
slăbise vederea, der totă se ocupa cu serviciile sale preo- 
țescl, slujindu-se mai multă cu memoria. A avută fii 
de peste 80 de ani, nepoți de peste 40 de ani și stră
nepoți vârstnici. Putea sâ mai trăiâscă încă multă, dâr 
avândă curiositatea sâ vai|ă casa unui fiu ală său, ce să 
făcea nouă, a lunecată pe scară, de care lovindu-se 
greu la căite, i s’a pricinuita mărtea. EIq în timpulă 
lui Tudoră Vladimirescu, fiindă în puterea viratei, l'a ur
mata în tăte locurile. Ii plăcea libertatea și a fostă e- 
semplu de onestitate In totO timpulă vieții sale.

Editoră: lacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.



Nr. 156. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

Owaulfl U bursa de Vicrna Bursa de Bueurcscl.
din 26 Iuliu st. n. 1867.

Rentă de aurfl 6°/0 . . . 101.90
Rentă de hărtiă 5"/0 . . 87.70
ImprumutulO căilord ferate 

ungare............................15140
Amortisarea datoriei căi- 

lorâ ferate de ostO ung. 
(1-ma em isiune) . . . 97 50

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostO ung.
(8-a emisiune) . . . . 115 50

Bonuri rurale ungare . . 104.50
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.50
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișA.............................. 104 40
Bonuri cu cl. de Jsortare 104 40 
Bonuri rurale transilvane 104 75

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

vina ung............................ 100.50
împrumutul!) cu premiu

ung....................................  12425
Losurile peutru regularea

Tisei și Segedinului . 123 50 
Renta de hărtiă austriacă 81 40 
Renta de arg. austr. . , 82 60
Renta de aurii austr. . . 112 50 
Losurile din 1860 . . . 136.75
Acțiunile băncel austro-

ungare.........................  889.—
I Act. băncel de credită ung. 287.25 
I Act. băncel de credită austr.281.60

Argintulă —. — Galbinl
I împărătesei .................5 93
Napoleen-d'orI .... 9.95

i Mărci 100 împ. germ. . . 61.70 
Londra 10 Livres sterlinge 125.60

Cota oficială dela 14 Iulie st. v. 1887.

Cump. vând.
Renta română (5%). 91*/, 92*/,
Renta rom. amort. (5°/0) 94*/, 95—

> convert. (6°/0) 88— 88*/a
Impr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 36-
Credit fonc. rural . 103*/, 104*/.

> >5 >> (b°/o) • 88»/< 89*/.
» > urban (7’/0) . . 102— 103—
• • . (6»/o5 . 94— 95—
> ’ (5°/0) • ■ 86*/, 87*/.

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

« » » Națională — —
Aurfl contra bilete de bancă . . 15.— 15.50
Bancnote austriace contra aurii. 2.01 2.50

Cursulu pieței Brașovu

din 28 Iuliu st. u. 1887.

Bancnote romănescl . . . Cump 8 56 Vend. 8 60

Argint românesc.................. . » 8.45 > 8.50

Napoleon-d’orI...................... . » 9.89 > «.94

Lire turcescl.......................... . » 11.30 • 11.36

Imperiali............................... . » 10.30 • 10.36 »J

Galbeni................................... . » 5.86 » 5.91

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

» ’ » 5% . . 98.- 99.—
Ruble RusescI...................... . » 109 — • 110 —

Discontulfl ... > 7—10°/» pe anii.

Nr, 653 — 1887, 
a. 1. sc. c. d. Concursă

Acei descendințl legitimi de ai foștiloră grănițerl din regimentulă 
alu doilea românu de graniță din Ardălu Nr. 17., cari ar dori să capete 
din fondulă de stipendie din districtulu Năsăudu vre ună stipendiu ori 
ajutorii pro 1887/8 cu începutulă dela 1 Septemvre 1887 pentru ca să 
studieze la vre-o facultate înaltă, la academiă, la preparandiă, la scdla 
de cădeți etc. ori să învețe ceva măiestria 
pentru 
trătore 
clusive

, se avisăză prin acesta că 
acestft scopîi au să-și înainteze suplicele la „Comisiunea adminis- 
de fondurile scolastice centrali din districtulu Năsăudă“ pănă in
ia 10 Augustă 1887.
Fiă-care suplică trebue să fiă provădută cu :
a) adeverință despre originea de grănițeru;
Z») carte de boteză;
c) testimoniu medicală;
d) testimoniu scolasticii după cum cere legea pentru a fi primită 
la respectiva facultate, scdlă ori măiestria, ăr suplicanții la meserii 
să producă și contracte încheiate cu măiestrii înaintea

eventuală și la o a doua etc. scdlă ori măestriă. Suplicele ce nu voră 
întră pănă la terminulu statorită mai susă și nu voră fi ajustate cu tdte 
documentele și datele cerute în acestu concursă — nu se voră considera.

Din ședința extraordinară a comisiunei administrătore de fondurile 
scolastice centrali districtuali.

Năsăudă, 8 Iuliu 1887.
Președintele:

Ionii Ciocanii.
Lâttam :

Beszterczen, 1887 VII/19
Br. Bănffy Dezsd, foisptîn kir. biztos.

Secretarii Iii :
Ionelii nul Mureșianu.

1-3

cineva 
trebue 
industriali prescrise în lege.

e) testimoniu despre starea materială a părințiloră.
Afară de acestea fiă-care suplicante are să se decliiare 

că are ori nu are vre-ună altă stipendiu ori ajutoră, eră 
pentru ori ce categoria de scdle, adecă afară de suplicanții pentru meserii 
— au să arete și loculu unde doresce a studia.

Stipendiulă ori ajutorulă se p6te cere în aceeași suplică în modă

autorității

în suplică 
suplicanții

se

Cascavalu de
de calitate superiorâ 

și cu prețurile cele mai moderate 
aflil în marc depositii (le vemlare la subsemnatulu

e e s e

1—3 DUMITRU I. PASCU,
Strada teatrului în Br aș o vii.

s e e e e

Mersulu trenurilorU
Valabilă dela I luniu st. n. 1886.

pe linia PredealA-Budapesta și pe linia TeiușA-JLradA-Budapesta a calei ferate orientale de statft reg. ung.
  — 

PredealA-Budapesta Budapesta—Predeal A TeinșA- tradA-Budațosta Budapesta-AradA-TeiușA..

Bucuresc!

PradaalA (
(

Trenă

persâne
“j

— | 4.30

Tren Trenă Trenă 
accelerat omnibns cmnibun

Trend 
de pers.

Tren 
accelerat

7.30
1.14

TimișQ

Brapvl

Feldiâra 
Apatia
Augustină 
Homorodă
Hașfaleu

c
(

9 12
9.35

10.12
1.45

< 
(Sighișăra 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copaa mieă 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
TeinșA 
Aiudă 
Vințulă de 
Uiâra 
Cneerdea 
Ghirisft 
Apahida

Clnția 

Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghiriță 
Stana 
Huiedină
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Vadă 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Veneția-OrăȘii

susă

7 20
7.57
8 24
8.47
9.29
9 37

10 53
11.00
11 34
12.03
12.26
12.42

1.11
1.23
2.06
2.27
2.49
2 56
3.12
3.46
5.01
5.21

(

( 
(

Oradla-mare

P. Ladăiy 
Sieliok
■uda-peita

Viena )

Nota:

601
6.19

7.12
7.41

8.20
8.46

9.11
9.16 

10.37 
12.20
2.15

401
4.47
5 28
5 59

6 49
8.35
9.02
9.12
9 56

10.37
10.59
11.16

11.37
12.16
12.33

1.51
2.18
2.48
2 56
3 64
4.51
5.28
5 56

T renii 
de 

persdne 

10.50
1.33
4.24
10.06
2.15

2.32

Trenu 
de 

peraone

6 37
6.58
7.14
7.29
7.56
8.18
8 58
9.15!
9.34
9 53

10 28
10 47
10.57
11.07
11.19j

1.16
3.29
6.33

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea mare

Venția-Orădii 
Fudi-Oșorheiu 
Teleaga
Vadă
Bratca
Bucia
Ciucia 
Huiedin 
Stana
Aghiriș
Gliârbău
Nedișu

Clnșin

Apahida 
Hhiriș

Cucerdea

Uiâra 
Vințulă de 
Aiudă 
Teiușl 
Crăciunelă 
Blașă 
Micăsasa 
Copșa Mic. 
Mediașă 
Elisabetopole 
Slgișâra 
Hașfaleu 
Homorod 
Augustină 
Apatia 
Feldiâra

Brașov il

Timișă

Predeală

7.11

7.33
8.04

8.58
9.28

1
(

( 
(

susă

k
(

11.00
11.19
12.33

1.01
1.11
1.18
1.05
1.46
2.25
2.50
3.03
3.35
4.01
4.20
4.55
5.42
6.01
7.27
8.08
8.36
9 06
9.46

10.31

5.37

Bucuresc!

(
(

6.20
6.47

11.30

Orele de nâpte euntă cele dintre liniile grdse.

Trenă Trenă Trenă 
de pers. de .omnlbua

I persâne I

7.40
10.42
2.02

4.78

6 18
9.38 

12.02
201 
2(8
2 19
2.41
3.24
3.47 
4.07
4.33 
5.15
5.33 
5.53
6.C5

6.20
6.38

7.08
7.36
9.16
9.53

10.—
10.09
10.19
10.48
11.55
12.34
12.52

1.34
2.13
2.46
3.31
4.32
5.02
6.53
7.43
8.23
9.02
9.52

TelușA 
Alba-Inlia 
Vințulă de 
Șibotfl
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Braniclca 
llia
Gurasada 
Zam
Soborșin 
Bărzova 
Conopfl 
Radna-Lipova 
Paulișfl 
Gyorok 
Glogovațfl 
AradA

Trenă 
omnibns

joșii

Trend de 
peradne

Trend de 
pemdne

Trenă _____
de peradm omnibtii

Trend

1.55
2.53

3.28
9.35

Tipografia ALEXI Brațovfl. Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, ZernescI

11.24
11.59
12.30

1.01
1.32
2.32 
2 52
3.23
3.55 
4.08 
4.25
5.30
6.27 
6.47
7.28 
7.43
7.59
8.28 
8.42

Viena
Budapesta
Sr.oluok
AradA
Glogovațfl
Gyorok 
Paulișj 
Radna-I ipova 
Conopfl 
Berzova 
Soborșin 
Zam 
Gurasada 
llia
Braniclca 
Deva
Simeria (Piski

11.10
8.20

11.20
11.35
4.30
4.43
5 07
5.19
5.41
6 09
6.28
7 25

8 01
8.34
8.55
9.19
9.51

10.35

I

12.10
9.05

12.41
5.45

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 
1107

Szolnok ( _ 2 32 4.5a Șibotfl 11.43 12.— —
„ _ ( — 5.12 Viuțulfl de joșii 12.18 ,12.29 —.
Budapesta _ - 8.20 Alba-Inlia 12.36 12.46
Viena — 6.05 TelușA . 1.29 1.41 —

AradA-Timiș6ra Simeria (Piski) Petroșeni

Trenă Trenă de Trenu Trenă de Trend
cmnibun persâno mixt persdna omnlbtu mixt

AradA 5.48 6.05 Simeria 2.42
Aradulfl nou 6.19 — 6.33 Streiu _L _ 3.26
Nămeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegfl — 4.16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui - 5.11
Orczilalva 7.47 — 7.55 Crivadia __ 5.58
Merczifalva — — — Banița __ 6.40TlmișAra 9.02 — 9.08 Petroșeni — — 7.12

TimișAra-AradA Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenă du Trenă de Trenă 1 Trenă
peraâne pernâne omnibufi de pers. omnibim mixt

TimlșAra 6.25 ___ 5.00 Petroșeni 6.1Q
Merczifalva — — — Banița — — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia — __ 7.37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui — 8.20
Nâmeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegfl — 9.01
Aradulfl nou 9.11 — 8.01 Streiu 9.52
AradA 9.27 — 8.17 Simeria — — 10.81


