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r
Ore cum se potrivisesce purtarea acelora 

dintre noi, cari dându-șl aerulfi de 6men! cura- 
gioși și politici multCi prevenitori, ne spunti me
reu că Românii n’au a se teme de maghiarisme, 
că n’au decâtu să rabde și si priveseft la nebu
niile ungurescl cu manile încrucișate, căci și așa 
t6te se voru resolva în favdrea lorii, — cum se 
potrivesce, 4'ceinu> optimismulu acostora cu furia 
ce cuprinde foile unguresc!, de câte ori vre-unulu 
dintre diarele ndstre mustră pe câte unii învă
țătorii dela scdlele ndstre poporale, din causă că 
se face, cu voia fără voia, uniltă a tendințeloru 
de maghiarisare?

Adeseori ne amil gânditu asupra acestei în
trebări. Nu puteamii nicidecum înțelege, de ce 
se svârcolescu așa de multă campionii magliia- 
risărei, pentru ca să dobândiscă câte unu suc- 
cesă câtă de mică ici și colo în șcdlele ndstre, 
decă adevără ar fi, că Românulu nu are a se 
teme de maghiarisare?

Mai alesă ddcă facemă asemănare și cu alte 
popdre din monarchiă, și decă avemă în vedere 
de pildă, cele ce sc petrecu în IJoemia, fără în
doială cea mai înaintată țeră din totă împărăția, 
atunci ni se pare cu totulu ciudată, ca să nu 
(Jicemă ridiculă, părerea acelora cari ne totu 
ijieu: fiți liniștiți și nu vă temeți naționalitatea.

Germanii din Boeniia, caii trăescă sub o 
dinastia germană și sub unu guvernă , care 
tdte le conduce în limba germană, și afară de 
acăsta mai suntă vecini cu marele imperiu ger
mană, se temu de cehisare și noi Românii să nu ne 
teniemă de uneltirile de maghiarisare, să nu ne 
vedenii) amenințată prin ele esistența nostră na
țională, noi cari suntemă despoiați de tdte drep
turile politice, de cari se bucură aiji Germanii 
din Boemi», și n’avemu nici lină ajutoră din 
nici o parte?

Trebue să combateam metoda acesta fatală 
de a ameți pe diiieni cu vorba și de a-i face să 
desprețuiască puterea adversarului, ori câtă de 
slabă și de neputincioșii ar fi elă în realitate.

A le 4ice Românilor»; nu vă temeți, nu vă 
luptați, stațl și așteptați pănă ce va vedă adver- 
sarulfi însuși că nu pdte isbuti nimici), — în
senină a voi să faci pe Română și mai nepăsă
tor», și mai indolentă, să-lu faci să se încovdiă 
si mai multă înaintea dușmanilor» săi, decâtu 
din nenorocire se întâmplă acista aiji în măsură 
nu neînsemnată.

Nu de multă f6ia guvernamentală din Clușiu 
se supărase focă în contra ndstră, pentru că com- 
bătuserămă purtarea unui învățătorii română din 
Sălagiu, și atrăseserămă atențiunea ordinariateloră 
ndstre asupra periculului de maghiarisare de acolo. 
Foia ungurescă e mai sinceră decâtu aceia dintre 
noi despre cari amu amintită, și nu năgă esistența 
periculului; der ne dice că acestei peliculă nu 
ne pdte privi, deorece Sălagiulă a fostă pdte 
pe când umbla Dumnedeu cu Sf. Petru pe pă
mântii și faedu minuni — ungurescl) și noi ne- 
amă verîtă acolo ca „vermele în căsulia mel
cului."

Fdia ungurâscă ne-a rămasă — și credemu 
că ne va rămână în veci — datdre cu dovedite 
despre acdstâ afirmare, noi însă suntemă în po 
sițiune a aduce dovedi, că vermele care a intrată 
în căsulia melcului a fostă Ungurulă și Secuiulu,

Și nu trebue să mergemă departe. Numai 
aci, în apropierea nostră, în Săcuime să ne oprimă.

încă la începutul» acestui seculă, mai în 
tote comunele din Săcuime au fostă și mulțl Ro
mâni, cari aparțineau uneia din cele două con
fesiuni românescl. Astăzi însă numai numele co- 
muneloru și numele familieloră din comune arată 
că ele au fostă în cea mai mare parte românescl. 
Astfelă de comune au fostu Chilienii (Kilyen), 
Sîmbreaza (Szemeria), IlieQi (Illyefalva) ș. a.

In acele comune găsesc! familii, care adi nu 
mai suntă române nici măcară după confesiune, 
cu următdrele nume: Albu, din care familia e 
adi unu advocată ungurescă reformată în Sepsi- 
St. Georgy; Algya (Aldea); Szilveszter (Sălvăs- 
tru); Vâncsa (Vancea sili Oancea) ; Varza țVarză) 
Daraghics (DrăghicI); Csobotâr (Ciobotaru); Balla 
(Balea); Ilyds (Ilieșu); Kostyân (Costianu); Lun- 
guj (Lungii) și Korbuj (Corbu) ș. a.

In comuna Gidofalva, nu departe de Tuș- 
nadu, a fostu înainte cu vre o două decenii pro
topopiate greco-catolic îi cu biserică. Adi toți lo
cuitorii acestei comune suntă reformați. Totă ast
felă s’a întâmplată în Chezdi-Oșorheiu, unde e 
o frumos» biserică greco-orientală, dir a rămasă 
fără credincioși.

Ca și în Huniăddra, găsescl și aci în Să
cuime mulțime de biserici ungurescl în stilă ori
entală și cu zugrăveli românesc!. Acista ne o 
spune chiar și înaintemergătorulă Săeuiloră, Bek- 
sics Gustav, care chiar s’a fălită eu aceea, că 
mare parte dintre Săcui au fostă odinidră Ro
mâni.

Pe tdtă linia, încependu dela punctulă nor
dică celă mai estremă ală comitatului Ciucă și 
traversândă partea ostică a comitatului Mureșu- 
Turda, apoi întregii coraitatulă Oderheiti și Trei- 
scaune — afară de comunele Buzău, Poiana să 
rată și Breț.cu, unde elementulu română e com
pactă — pe tdtă linia aedsta poporul ii română 
șî-a perdutu religia și cu ea succesivă și națio
nalitatea.

Cum procedă Ungurii cu maghiarisarea și 
în diua de acjl, ne dovedesce starea lucruriloră 
în comuna Vâlcele, cunoscută sub numele de 
băile „Elopatak". Acdstă comună este romândscă, 
precum s’a putută și se pdte convinge orice 
dspe la acele băi. Are și mare biserică româ- 
născă aedstă comună. Ddr cum stăm» cu șcdla ? 
Au făcută ce au făcută Ungurii, de s’a înfiin
țată acolo scdlă ungurdscă. Și fiindu că e co
mună romândscă, au pusă învățătură pe ună 
Română, ddr l’au obligată totodată să se facă 
membru ală Kulturegyletnlui. Caracteristicii mai 
este pentru aedstă comună românise» cu sedlâ 
nnguriscă, că are semită școlară cu președinte 
jidovescă.

Etă dir în realitate istoria cil vermele în 
căsulia melcului.

După tdte acestea ,nu seinul care din cele 
două afirmări atinse mai susă este mai neadevă
rată: aceea că Ungurii ar fi a<|l amenințați de 
maghiarisare, ori aceea că Românii n’arli avă a 
se teme de maghiarisare.

Croații și Rusia.
In „Novoje Vremja" a apărută ună articul 

subscrisă de Ivo Rajcevici, care a amărîtă cum
plită foile ungurescl. In acelă articulu se d'ce:

Pe când în cafenelele și în alte cercuri mai inliine 
din Agramă toți se ocupă cu cesliunea ardentă, că ore 
eventuală Bulgarii ave-voră obrăznicia si pornescă con
tra Rusiei, pe când în Agramă t6tă lumea înveți rusesce 
și damele din Agram se interesiză viu de literatura ru- 
sescă, în sfânta Rusiă nu se scie nimică, ori totă atâta 
de multă ca nimică, despre înrudita Croațiă, pe care 
cultura rusă a cucerit’o moralicesce atftlă de complectă, 
incâtă d. L., ună profesoră rusă, a declarată, că în 
Agramă se simte ca acasă. In adevără, Croației alâlă 
de apăsate de Unguri nu i-a rfimăsă nimică altceva, de 
câtă să se ’ndrepte cu simpatiile sale spre Nordă, după 
ce a văzută cura Serbia a fostă forțată a intra în cer- 
culă de proscriere ală Austro-Ungariei. Nu-i vorbă, nu 
e poporă mai leală decâtă Croații, der cine strică, decă 
ei simtă o nenvincibilă neincredere contra Poloniloră și 
Unguriloră, contra ptrsonalitățiloră de pănura lui Tisza 
și Kalnoky, cari suntă inimicii naturali ai slavismului și 
cari în alianță cu Jidovii din Viena ducă la peire Croa

ția materialicesee și moralicesce. Nu de găba bunulă 
StarcevicI, conducătorulă oposițiunei antimaghiare, de
clară că Croații preferă jugului ungurescă unirea cu Ru
sia. VeiJI bine, că acâstă mișcare politică și spirituală e 
eu fotulă necunoscută în Rusia, căci în Croația nu se 
află nici o unică agenția politică rusăscă, nici măcară 
ună simplu consuiată !

3CIRILE PILEI.
Se vorbesce că ministrulu ungurescă de finance va 

reduce personalulă ce aparține resortului finanțeloră pen
tru ca să facă economiă. Celoră rămași in funcțiune li 
se va estinde eerculă de activitate. Se cjice că toți func
ționarii financiari, cari au servilă 30 de ani, se voră 
pensiona. — Vorbă să fiă de economiă! Nu ne spună foile 
unguresci, că se pensioneză unii, cum a fostă și la poștă 
și telegrafă, ea să i înlocuiască cu alții, și mai slugarnici 
și mai șovinișli.

—x—
Societatea de sciințe literare și arte din Londra, 

intitulată: 'Society of Science, Letters and Arts of Lon- 
donf a trimisă domnului căpitană Constantină M. 
Moroiu din armata română, membru de onore și co
respondentă ală societății, o copiă după o hartă a 
Africei lucrată în Barisă la 1692 de Hubert Jaiilot și 
S. Sanson, geograli ai regelui Ludovic XIV, dedicată 
Delphinului. Acestă hartă, unică în felulQ ei, a fostă des
coperită la Capetown și s’a depusă în museulă din acelă 
orașă (C.apnlă Bunei Speranțe în Africa de sudă). Ea s’a 
copiată prin photo-gravură de d. E. Alb. Sturman, secreta- 
rulă societăței, și s’a trimisă câte o copiă tuturoră mem- 
briloră societăței. Harta e reprodusă in miniatură, incâtă 
unele scripte abia se polă descifra cu lupa. >Unirei*  i 
se asigură că d. Moroiu are intenția de a o dărui Aca
demiei române.

—x—
In Clușiu s’a formată o societate de acții eu seo- 

pulă de a face associațiunei măcelariioră de acolo con
curență, tăindă vile și vemjândă publicului carne cu pre
țuri mai miel.

— x- -
Tribunalulu din Sibiiu a condamnată pe contabi- 

lulă universității săsescl (I. R. la 1 i|i închisOre pentru 
deliiiulă de duelă cu ună sublocotenentă de husari. 
I’roeurorulă, care a propusă 14 cjile închisOre, precum 
și condamnatul!) au apelată. Subloc. K. B. stă sub 
procedura autorității militare competente.

—x —
La Tușnadu ună ciobană a găsită la 30 Iulie n. 

inlr’o scorbură de bradă cadavrulă unui copilă de 9 luni. 
Bănuită de acâstă crimă e o servitore din Ciuc-St.Si- 
mon, care deunăijile plecase din Brașovă cu ună copilă 
acasă prin Bicsadă și de atunci a dispărută.

—x—
După o statistică compusă la inițiativa ministrului 

ungurescă de comunicațiă, in țările coronei ungare au 
apărută in 1886 cu totulă 739 (Jiare și scrieri periodice, 
cu 33 mai multă ca în 1885. Dintre acestea 95 au fost 
de cuprinsă politică, 227 consacrate intereseloră locale, 
52 beletristic e, 339 foi de specialitate și 26 umoristice. 
In limba ungurescă au apărută 513, in cea germană 126 
in cea croată 35, in cea serbescă 21, in cea română 18, 
in cea slovacă 10 ș. a. Cu posta s’au trimisă 52,894,320 
esemplare, cu 2,949,299 mai multă ca in 1885. Dintre 
acestea au fostă 37,911,036 esemplare de cuprinsă po
litică, 2.865,441 servindă intereseloră locale, 2.205,699 
beletristice, 9.539,877 de specialitate și 372,287 umo
ristice. S’au trimisă esemplare apărute in limba ungu
rescă 33,712,166, în limba germană 15,598.184, în 
limba croată 1.304,494, in limba serbescă 1.048,489, în 
limba română 698 685, in cea slovacă 237,004 ș. a.

—x—
Franc-masoneria română a acordată d-lui Bergner, 

ca recompensă pentru scrierile lui asupra Româniloră, 
decorațiunea masonică ,St<!ua de merită". Acesta și ca 
răspunsă la criticele Ovreiloră.
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c’ună pruncă de 12 ani, pe care sur- 
țârina domnâscă l’a legată de calulă in- 
călărea, c’ună căpăs'ru și punându-lă a 
de o 6ră, silea pe cală să grăbescă, cu 

Așa îlă duse 
dându’lă pe 
inușcându-lă

Președinte d-nulă Ioană Turcii; viee-preș. d lă l)r. 
Andreiu Micii; secretară d-lă Ștefană Necșa; cassară 
d-lă Gregoriu Negrea:, controloră d-lă Ioană Ciulea; de 
conducelore la esercilarea pieseloră d-na Elisa P. Popit.

De membrii in comitetă : l)-na Zinca Romanii: d-na 
Elisa P. Popii; d na Lucrelia Micii ; d-na Maria Danii; 
d-na Sora Turcii; d-na Maria Cipu; rever, d-nă Ale- 
sandru Micit; d-lă l)r. Ștefană Popii; dlă luliu Danii; 
d-lă llariu Duvlea; d lă Dr. Nicolau Motocii și d-lă I6nă 
Dejenuriu.

Avendă societatea acăsta conformă statuleloră a 
cultiva totdeodată și musica vocală și instrumentală, și 
dându-i-se ună largă terenă pentru desvoltarea vieții 
nostre sociale și nutrirea spiritului de asociare ii dorimă 
viăță îndelungată și resultalele cele mai satisfăcetâre întru 
ajungerea nobilului său scopă.

Unii participanta.

Unti actti de sfilbatăciă ungnrescă.
Din valea Olpretului, Iulie 1887.

Onor, d-le Redaetoră! Nu potă să nu vă relateză 
daspre o faptă întâmplată in 26 Iulie a. c , ce se comise 
din partea unui individă dintre „civilisatorii Orientului”, 
precum se numescă ei. Individulă amintită e d-lă Far- 
kas Lajos purtătorulă de economiă ală domeniului de 
Suia (Szinye) a d-lui Korbuly Bogd in, ce se află ca lo
cuința in Clușiu. Farkas L. șl-a arătată arama de „omă 
civilisată” față 
prin<jăndu-Iă in 
tocată, pe care 
drumări o cale
sbiciulă, cu care lovea mereu și pe copilă, 
până la curte, unde îlă legă de ună stelpă 
voia căniloră, cari au și rănită pe copilă 
de ună picioră. Sbiciurile căpătate, mușcătura de câne,
precum și frica de care era cuprinsă bietulă pruncă ilă 
făcea să plângă și să sbiere câtă num ii putea. La vaie
tele lui voindă copii lui Lajos a merge la dănsulă, Domne, 
mama loră, îi opri (Jicăndă: , Lăsati hi că nu-i bunii 
decâtii se-lu mance cănii'. După ce ținu pe bietulă :o- 
pilă de țărână așa legată de stelpă câtva timpă, l’a dală 
judelui (antisteluD comunală, care l’a mai băgată in a- 
restă, după voia d lui, încă 24 de ore, și apoi l’a pusă 
în libertate.

La vederea acestei sălbătăcii unele din econâmele 
nâstre ce se aflau în comună și fuseseră martore ale 
torturei pruncului se umplură de mâhnire și plângeau cu 
suspină.

Nu voiescă prin descrierea acestei fapte a părtini, 
nici voiu a escusa furtulă ce a voită a-lă duce in 
plinire copilulă, filndă sfătuită de alțî camaraijl cu 
se afla împreună la pășunatulă viteloră și cari ilă 
nau să Ie aducă paie, ca să împlelăs ă pălării. Nu
nici în ce măsură s’ar fi comisă daună prin aeestă prunc, 
mă aflu țărmurită la a'âta, că in 28 Iulie 
tatălă pruncului și întrebă pe memorat uiă 
daună s’a cășunată prin copilulă său, de 
in aeestă modă, și să i o răsplătescă, ori 
prin judele comunală ? La care întrebare
invoindu-se merseră la holdă. Ai I văijură numai loculă 
unde se ascunsese copilulă, și după ce la copi'ă încă nu 
s’au aflată decâtă puține paie, dechiarară sentința să plă- 
tăscă 10 cr. daună și 25 cr. la păzitorulă țerinei (haiteu, 
gornică).

Sunt de părere, că în acăslă vecă, în care ne aflămă 
deja nu mai predomnesce tortura și sbiciulă, ca 
trecute, căci altfelă n’ar mai pute 
sciință ori civilisare.

’MI iau voiă, d-le Redaetoră, 
descrisă să binevo ți a o împărtăși
țiosulă Dv. (Jiară, dâră va face ceva efeetă salutară asu 
pra mai multoră indivizi, ce incă’șl 
națiunea ndstră. _________

de- 
carl 
mâ- 
sciu

veni de față 
domnă, că ce 
l’a maltratată 
să-o constate 
d-10 economă

5 
în cele 

fi vorbă de cultură,

a vă ruga ca fapta 
publicului, prin pre-

mai bală jocă de 
Unu, economii.

Făgărașu, în 2 Augustă n. 1887.
Domnule Redaetoră! Statutele reuniunei române 

de diletanțl din Fâgărașă „Frogresulă" s’au aprobată din 
partea ministerului ung. de interne, In urma căreia inte
ligența română de aici 
dința de constituire, cu 
conducerea ședinței de 
Alesandru Micu, vicară 
Dejenariu, comptabilulă

Proeedendu-se la

23 luliu c. la șe- 
s’a alesă pentru 
hoc rever, d nă 

notară d-lă Ioană

Agricultura în Germania.
O escursiune agricolă făcută la Rosalii 1884 în provincia Sacsonia. 

(Urmare.)

Clădirile moșiei formau două curți despărțite una 
de alta printr’o uliță; cea dinainte forma ună patrula- 
teru în a cărui dreptă se afla locuința proprietarului, 
fârle elegantă, ca ună mică paiață, er dinaintea ei se 
afla grajdulă de cai; laturea din față o forma ună grajdă 
de boi, er aripa stângă și cea din fundă se compuneu 
din clădirile fabricei.

In a doua curte, care se afla peste uliță și era și 
ceva mai mică, se aflau locuințele câtorva funcționari și 
îngrijitori ai moșiei și fabricei, apoi ără.șl grajduri de boi 
și oi, șura și unelte agricole, parte sub ună șopronă și 
parte sub cernlă liberă. Spre dreptă dela curtea a doua 
pe o colină se afla casa lucrătoriloră cu Ziua (dileriloră), 
care era ca o casarmă cu 3 etage și avea încăperi pen 
tru 40 de familii. Fiăcare familiă avea câte 2 odăi de 
locuită. 1 cămară, 1 bucătăria, pivniță și poiată pentru 
o cap ă și câteva gâsce. Pentru înlăturarea oricărei 
certe și dispute (din causa curățeniei) fiecare familiă își 
avea intrarea ei deosebită, er treptele se curățeau după 
o ordme dată de inspeclorulă moșiei, care totodată era 
și polițaiulu și judecătorulă loră. Pentru ca la unu casă 
de incendiu în'r’o parte a clădirei, focuiă să nu se potă 
întinde și în cealaltă parte, totă câte 4 familii își aveau 
treptele loră proprii și er u despărțite de celelalte prin- 
tr’ună zidă grosă și tare, care ajungea până în verfulă 
acoperișului casei, separândă astfelă pivnița, coridore, 
odăi și podă. Cu ună cuvântă, locuința lucrătoriloră iți 
făcea o bună impresiă, și era elegantă sâu chiar lucsuosă, 
față ca locuințele dileriloră din alte părți ale Germaniei, 
și pâte servi de modelă.

Locuințele dileriloră au constată câte 1500 mărci de 
familiă, cari dațl < u 6°/0 dobândă face 90 mărci pe ană. 
Cu alte cuvinte are locuința cu 90 mărci pe ană, pe caii 
trebue se-i plătâscă, și luândă familia de 5 persone 
adică părinții și 3 copii, dâcă dividămă 90:5= 18, a 
decă chiria de 
multă eleganță 
mai cu semă 
forte înaltă cu 
aflau grânarele
semențeloră de sfeclă, grâu, mazăre ș a. — minunată 
aerisite și întocmite, numai prea scumpe, căci singură 
grajdulă de cai a constată 32000 mărci, adecă cuarli- 
rulă unui singură cală a constată 800 mărci, cari dațl 
cu dobândă de 6°/0 dau pe ană 48 mărci carnete; pe 
când chiria casei unui omă constă numai 18 mărci pe

fie-care personă e 18 mărci pe ană. Cu 
și comoditate erau edificate grajdurile, 
celă de cai, cu încăperi pentru 40 cai, 
conductă de apă ele., deasupră căruia se 
pentru cernerea, uscarea și conservareas’a întrunită in 

care oeasiune 
președinte ad

gr. cal., er de
institutului de credită „Furnica11, 
constituirea definitivă, s’au alesă 

cu unanimitate pe durata de trei ani:

ană, aceea a unui cală se urcă la 48 mărci, o sumă 
destulă le însemnată, ba chiar o risipă curată. Risipa 
e și mai isbitore la ochi, când vedî că tavanulă graj
dului se urcă la 5 metri înălțime, incâtă ușor i ar pută 
încăpea in elă doue rânduri de cai, puși nii asupra al
tora, și totă să aibă aeră și lumină destulă.

Ceva mai potrivite și mai bine arangiate erau graj
durile de boi, nu așa de înalte, dăr cu destulă lumină 
și ventilațiă. Boii nu erau legați cu capulă căttă părete, 
ci cătră mijloculă grajdului, totă câte doue rânduri față 
in față, dâr eslele, cari serveu și pentru umblatulă cu nu- 
treță, erau destulă de tiapene și de largi, ca boii să nu 
se potă ajunge cu capetele seu împunge. La ușile graj- 
duriloră de boi se aflau grămezile de gunoiu, și acelea 
erau conservate după tâte regulile și cerințele sciinței și 
practi :ei agricole moderne; adică pentru a nu mucedi 
său, prin presiune prea mare, a nu trece in stare de 
turbă seu marecagiu, grămedile de gunoiu nu erau mai 
înalte de 4—5 urme, ci erau forte lungi și late.

Gunoiulă cum ilă scotâu de sub vite îlă trăgău pe 
o saniă cu doi boi pe grămadă, și acolo îlă tindâu egală 
ca să nu rămână nicăiri deală seu gropă, ea întrândă 
în elă aerulă să-lă oxideze și descompună. Pe lângă 
aceea la amădl seu in timpă de repaosă, sloboijău in 
fie care Zi câteva părechl de boi, pe cari îi lăsau să a- 
lerge încoce și încolo, ca se-lă apese și bătucescă deopo
trivă în tâte părțile.

Fiindă prin acăsta cu desăvârșire orice intrare a 
aerului in gunoiu imposibilă, prin urmare și desvoltarea 
de gazuri și scăderea gunoiului va fi împedecată seu 
celă puțină redusă la ună minimum. Cu tâte acestea 
insă nu se mulțămâu, ci pentru a prinde orice quanti- 
tate minimă de azotă seu de amoniacă ce s’ar desvolta, 
mai preserau în fiecare săptămână de câte 2 oii și ună 
felă de sare brută dela Stassfurt numită „Kieserită” a- 
supra căreia voiu reveni mai târtjiu, și care atrage la 
sine azotulă și amoniaculă intrândă cu elă in nouă corn- 
binațiunl chemice Pe timpulă verei preserau gunoiulă 
fermentată pe deplină cu o pătură de pămentă ca de 
doue degete scutindu-lă astfelă de arșița sorelui. De 
sine se înțelege că mustului din grajdă nu-i dădeau dru- 
mulă pe pârtă ca se iasă din curte afară — cum facă 
de ordinară agricultoi ii noș ri, ci îlă întrebuințau pentru 
udatulă gunoiului pentru a i da umetjela necesară pentru 
fermentația (dobire). Cu ună cuventă, gunoiului ii dă
deau adevărata îngrijire care o merită să i-o dea ori 
și care plugară harnică, căci singură în acela constă 
bogăția și sporulă ori decă nu sărăcia și decăderea lui.

_  (Va urma.)

Din câmpulu pânei în Transilvania, Iulie 1887.

Doi Români se întâlniră in drumă, așa să poves- 
lesce, și unulă dintre ei era orbă. Celu cu vedere îlă 
întrebă pe nefericitule, că cine i-a causală acelă rău. 
Respunsulu fu de totă tristă, căci orbulă spuse cumcă 
fratele lui i-a scosă ochii.

Acăslă poveste îmi veni în minte erî in 27 Iulie 
a. c. cu ocasiunea alegerei de notariu cercualu în co
muna Benținți aparținetore de preturii Giogiuiui de josă 
in comitatulă Hunedărei.

Alegerea o a condusă fisolgăbirâulă Sandor Lajos 
în modă arbitrară după tipiculă turcescă îmbrăcată in 
hainele șiovinismului modernă maghiară.

S<im cumcă legile la noi in Ardeală numai înlr’a- 
tâta au valore intru câtă potă să ajute întereseloră unei 
minorități ș; anume puținiloră nemeși și proprietarilor^ 
jidano-maghiarl — mai departe li-se pote rupe gruma-

FOILETONU.
(20)

Misterele Veneției.
de Edouard Didier, traducere de Ioana S. Spartuli.

VI.
Unde vedemu er pe Pietro.

— Ai împlinită ordinile mele? și ai pusă botniță 
acelui leu fără ghiare, pe care-lă chiamă Ricardo? in 
trebă podestatulă pe confidentulă său

— Am făcută și mai bine, Escelență, l’am îmbă
tată 1 răspunse Bartolomeo.

— Bine ai făcută. Pe de altă parte și eu am lu
crată așa de bine, incâtă avemă destulă vreme, celă pu
țină cinci spre-tjece tjile.

— Atunci, ne mai putemă gândi.
— Da. După logodirea lui Felice Badoer cu fiica 

Adriaticei dau o serbare în onârea lord pe domeniulă 
meu lsola-Bella.

— Unde putemă pregăti multe minuni logodniciloră 
stăpâne.

Martinengo zimbi cu ună zîmbetă plină de răutate.
In momentulă atesta o gondolă trecea pe lângă a 

pode4atului și Martinengo se intârse destulă de iu'e pen
tru ca să vat}ă figura veselă a lui Felice Badoer. Tină- 
rulă patriciană ii trimetea cu mâna salutări.

— Cum te iubesce! t)lse sergentulă Bartolomeo.
— Da, și mi-se pare că l’am câștigată. Este o 

inimă bună! răspunse podestatulă, ridicândă ună umără.
— Așa este!
— Tinerii aceștia suntă nesocotiți! t|ise Martinengo.

— Pol cuteza să întrebă pe sfăpânulă meu, pen
tru ce se gândesce astfelă?

— Mi-a venită o ideiă
— Ideile se legă, în situația în cate se află Esce- 

lența Voslră față cu Fel.ce Badoer! observă Bartolomeo.
— Ei bine, mă gândeamă că fînărulă meu prietină 

ese aslfelu in tâte serile. Umblă din easină în casin și 
pole și prin alte părți și abia la cjiuă se’ntârce la gon
dola unde și a lăsată omen i.

Sergentulă asculta. începea să pricepă pentru ce 
fusese chemată în gondola stăpânului său.

— Nu te gândesc! și tu totă ea mine, Bartolomeo, 
că intr’o țeră, unde se jo ă așa de ușoră cu cuțilulă, o 
astfelă de purtare este o nesocotință mare? Nu sciu 
pentru ce am presimțirea, că intr’o nâpte prietinulă meu 
are să fiă găsită cu șese țoii de fieră în inimă sub o 
pârtă! (jise podestatulă cu o nsgligență afectată.

— Și dâcă o astfelă de nenorocire s’ar întâmpla 
înainte de logodnă, stăpânulă meu n’Sr mai avâ nevoiă 
să cheltuiâscă să dâ serbați, — Z'se încetă sergentulă.

Podestatulă se uită la Bartolomeo.
— Ești băiată deșteptă! îi Zlse- -- Poruncesce 

gondolieriloră să te lase pe treptele palatului meu din 
Veneția. Nu trebue să vii cu mine în Padova.

— Și. . . când trebue să mai vădă pe Eicelența 
Vâstră? întrebă sergentulă.

— Când vei avâ să-mi spui ceva nou despre lînă- 
rulă meu prietină.

— Am înțelesă, stăpâne.
Stăpânulă și sluga nu mai schimbară nici o vorbă 

până când se opri gondola in fața palatului Martinengo.

— Reușită bună, Bartolomeo! îi dise podestatulă 
în momentulu când sergentulă sărea pe cea din urmă 
treptă a scării de marmură.

— Mulțumescă, stăpâne, mă voiu sdi să te mulțu- 
mescă ! răspunse acesta.

Și mormâi astlelă pe când se depărta flotila.
— Stăpânulă meu ar vrea ca să facă eu singură 

tieba. Nu’i dreptă. Mai ânlâi că nu este darnică... nu 
plătesce destulă de bine. Ce mi a dată acum 16 ani 
pentru ca să trimetă pe bătrânulă Salvator să spue dra
cului tâte secretele pe cari le scia? I,)ece sechini de auiă. 
Ună soldată in-ă nu se pole face ucigașă cu prețuia ăsta. 
Ași! nu facă eu singură și trebue să găsescă in Veneția 
vre-ună băiată bună, care să’ml dea ajutoră.

Astfelă se gândea cinstitulă Bartolomeo pe când 
suia treptele peronului palatului Martinengo și încercă să 
intre pe ușa despre apă. Insă ușa aeâsta nu se deschidea 
in lipsa stăpâniloră. Sergentulă Iu dâr silită să-și des
prindă gondola și să apuce pe ună canală laterală, care 
ducea la o salizzada, unde era ușa palatului pe care in
trau slugile.

Nu se inoptase încă bine, când lui Bartolomeo, care 
mergea pe stradelă, i se păru că zăresce ună omă pi- 
tindu-se după ună colță ală cjidului. Bartolomeo s’apro- 
piâ și uitându-se mai bine putu în sfârșită se zărâscă pe 
omulă care se ferea de elă și’lă cunoscu.

— Este Pietro! (Jise elă tare.
— Da, Pietro, Rulă bătrânului Salvator pe care 

l’ai omorîtă acum șaisprezece ani! ii șopti o voce în 
ureche.

Sergentulă înlemni in locă. Câteva secunde nu putu
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ziilO —căci mâna liberă domnesce in (eră și ori ce vă
tămare seu neîndreptățire a poporului autohtonă română 
ndi este prețuită de cercurile conlucălore cu merită pa 
trioli:ă maghiară. Este uriciosă aceslă stare intr’o (eră 
poreclită constituțională și chiar și batjo >urită cu nomen
clatura de liberală, insă cele ce vi-le voiu spune aici 
ne voră alina in gândulă cumcă lucrulă s'ar mări.

Solgâbiraele caută a alia in jucjii comunali slugi, 
eră în personalulă nolariloră de cercă spioni asupra tu- 
turoră mișcăriloră poporului și inteligenței române. Ca 
să p6tă să-și ajungă aceste scopuri nemorale, la alege
rile judiloră in comune se comită cele mai grele abusurl 
și cu puterea armată a gendarmiloră, dați pe mâna loră 
se năbușesce voința poporului, și contra dorinței lui mai 
totdeuna se căpătuesce câte ună perde vâră de jude 
comunală in comunele române. Recurse contra abusu- 
riloră solgăbirăesci suntă mazere pe părete.

La alegerea de notari comunali său de cercă a în
cepută a se folosi o manevră din cele mai mișelescî, 
căci aci organulă comitatensă are a eschide pe Româ- 
nulă inteligentă dela putința de a conduce căușele co- 
muneloră române, și pe totă Românulă inteligentă ceva 
cu spirilă mai independentă, deși neolensivu, ilă eschidă 
dela putința de a trăi după învățătura sa, ea pe ună 
• dacoromanistă».

Așa s’a întâmplată și eri în Benținți, unde prin 
intrigă și trădare a ajunsă notară ună Ungură în 
sate românesci. Pe neaoșulă maghiară ilă chiamă Râcz 
kbvi și elă are a mulțumi pânea sa ticăloșiei unui Ro
mână Candin Cristea, notară in Bozesci sâu Bozeșă, 
care fundă deja in postă și dispunendă de o stare des
tulă de bună materială numai pro formă a candidată la 
postulă de notară in Benținți la comanda solgăbirăului, 
ca pe calea acesta să se pâtă eschide alto Română dela 
candidațiune. Cu Iote că au fostă mai mulți Români 
concurențl la postulă de notară în Benținți, solgăbirăulă 
dintre aceștia a candidată numai pe Cristea respingând 
pe aptulă candidată Petru Truca v.-notară în Romoșelă, 
care era candidatulă poporului.

Prin punerea arbitrară a 3 persâne în candidațiă, 
poporului i sa pusu călușu'O in gură și decâlă se alâgă 
pe ună jidană s’a alăturată la Ungură, căci Christea le 
spunea alegăloriloră că elă numai de comediă s’a can
didată aci.

Poftimă caracteră! elă în interesulă streinului se 
pune pedecă binelui altui Română, care s’a născută cu 
elă intr’o comună; și nu s'a rușinată a afirma față cu 
bărbați cari l’au interpelată pentru acea purtare scanda- 
losă, că de ce sâ ajungă Truca în ună astfelă de postă 
și nu ună Ungură.

Amară lui șl păcată că s’a născută și a mâncată 
pâne românâscă, și mai tristă este cumcă din sudorea 
românâscă s’a ridicată la o stare avantagiăsă, ca apoi 
să devină sârpe la sinulă poporului.

Nu l’ași fi crestată pe jupânulă Cristea atâtă de 
multă dâcă era acesta singurulă casă din timpulă pre- 
sentă, căci elă este numai ună plagialoră ală notarului 
din Techereu cu numele Rabotinu, care în anulă trecută 
în comuna Almașulă mare pe lângă totă băna sa stare 
materială de preste 80 de mii deveni instrumentă vilă în 
mâna solgăbirăului, și elă pr n o asemenea candidare de 
comediă eră ajută a se eschide ună Română aptă dela 
candidare, și dele ajutorulă eelă mai mare solgăbirăului 
ca să-și scotă pe candidatulă pseudo-maghiară Orias.

Ce gândiți domniloră bocolanî de notari, Cristea 
și Rabotină? Ore averea d-vostră, câștigată din sudârea 
Românului, numai în forma acâsta o scițl fructifica pen

tru poporulă din care v’ațl născută? V’ațI făcută aren 
dașl de notariat11, ca să stricați Irafiloră voștri cari totă 
atâta dreptă au a trăi în onesta muncă pe aceslă pă- 
măntă, ca câtă ambiloră ve eompete.

Nu ar face altă Română ceea ce voi ați păcătuită, 
și nici unulă din aspiranți la notariate nu ar fi in stare 
ca pașapârlele de vite să le dea de vândare la crâșma 
riulă său jidană, precum face bocotanulă Rabutin în Te
chereu.

Vă strigă ună: „pănă aci și mai departe nu“ căci 
de urgisire nu vă va mai mântui altceva , decâlă în
dreptarea la o purtare mai bărbătăscă și românâscă.

Cnezul redivivus.

Raportă polițienescti. — Ună polițistă de aci, care 
deunăcjile a escortată pe ună individă estrădată în Ro
mânia, s’a îmbătată cu acea ocasiune pe drumă spre 
Predâlă așa de tare, încâtă comise cele mai mari necu
viințe și venise în conflictă chiar cu soldații români dela 
graniță. Polițislulă a fostă dată afară din serviciu.

S’a găsită alaltaeri după amâdi la 5 ore aprOpe de 
hotelulă No. 1 ună ăesornică de aură de damă împreună 
cu lanță de aură, cesorniculă se află la căpitanatulă 
orășenescă (direcțiunea poliției.)

Ultime soiri.
Lucrările pentru fortificarea Bucuressilorfi 

îoanteză forte repede, se crede după cum i se 
comunică „Corespondinței Politice” din Viena că 
ele voru fi terminate celu multă în timpii de 
patru ani. Construirea celorfl cinci forturi în
cepute încă din anulă trecută va fi gata anulă 
acesta. S’a resolvată în modă definitivă și ces- 
tiunea armărei forturiloră cu cupole, s’a semnat 
deja contractulu de furnisare cu firma germană 
Gruson. D’asemenea furnisarea șineloră pentru 
drumulă de feru, care să lege forturile între ele, 
s’a încredințată societăței Boclmmer din Vestfalia.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, a >Gaz. Trans.«)

VIENA, 5 Augustă. — „Neue Freie Presse“ 
primesce din Bucuresci seirea, că guvernulă bul
gară a ordonată renoirea Yacliti lui (vaporului) 
princiară, care va pleca pe la sferșitulă lunei 
la Orșova spre a duce la Rusciucă pe prințulu 
de Coburg, fără a atinge România.

PARIS, 5 Augustă. — Președintele camerei 
Floquet declară într’o scrisdre că se alătură, c’a 
fostă diaristă, la omagiele aduse de pressa fran- 
cesă marelui cjiaristă rusă Katkoff. A trimisă la 
Moscva o telegramă de condolență și o cunună 
splendidă.

SOFIA, 5 Augustă.— După o declarațiune 
a guvernului, <jiua sosirei prințului de Coburg nu 
e stabilită.

MALTA, 5 Augustă. — Alaltaeri s’an ivită 
două cașuri de coleră.

DIVERSE.
Impăratulu și poetulu. — Dom Bedro ală Brasi- 

liei, care acum este la Parisă, e multă sărbătorită acolo 
de presă. Nu s’a uitată minunata sa purtare față cu 
Victor Hugo acum 10 ani, când a fostă ârășl în Parisă. 
Impăratulă a voită să cunăseă pe Victor Hugo la 1877, 

Neisbutindă o întâlnire proiectată în senată, impăratulă 
se duse directă și fără nici o suită la locuința poetului- 
La intrare primele sale cuvinte au fostă : „Domnule Vic
tor Hugo, fi binevoitoră față cu mine, căci sunt cam 
perplexă.’ Tocmai atunci apăruse „Arta de a fi bu
nică," una din cele mai plăcute colecțiunl de poesii ale 
lui Hugo, cartea cea dedicată] nepotului și nepătei lui, 
George și Jeanne. Acela avea 11, acâsta 9 ani. Dom 
Pedro, care cunoscea cartea și scia pe de rostă unele 
poesii, ceru să fiă presentată domnișărei Jeanne. Cei 
doi copii fură (hemațl. .Jeanne," (jise Hugo, „iți pre- 
sintă pe împăratulă Brasiliei.’ — „Nu vrâi să-mi dai 
o sărutare, domnișără?" întrebă Dom Petro. Jeanne îi 
oferi fruntea — >Nu așa,’ (J* se impăratulă, „ci tu să 
mă săruți.’ Atunci Jeanne ilă imbrățișă așa de strînsă, 
încâtă Hugo (jise ritjândă : „Nu cumva îți permițl luxulă 
de a sugruma pe ună impărată?" Apoi veni rândulă lui 
George. — „Sire," (jise Bugo, „am onorea a presenta 
Majesfății Vâstre pe nepotulă meu George.*  Dom Pedro 
netedi băiatului buclele-i negre și răspunse: „Fătulă meu, 
aici e numai o majestale, care e aci," arătândă spre 
Hugo. Poetulă oferi împăratului In dară ună exemplară 
din „Arta de a fi bunică.< — „Ce-mi vei scrie pe prima 
pagină?» întrebă împăratulă. — Numele vostru și pe 
ală meu, răspunse Hugo. Mai vorbiră multă astfelă, 
împăratulă simplu, naturală, amabilă și entusiastă pentru 
poetă, er Victor Hugo ca ună oracul, anunțândă sen
tințe cosmologice, ca din Olimp. Pe la ametjl împăra
tulă plecă; ultimele cuvinte ale lui Victor Hugo fură: 
„Sire, sunteți ună cetățenă mare; sunteți ună nepotă 
ală lui Marcu Aureliu.“ Don Pedro e de 62 de ani.

*) A i-o face cuiva, a păcăli pe cineva, a’șl răs- 
buna.

Jubileulu Papei. — O fâiă vienesă anunță, că de 
jubileulă său sacerdotală Papa va primi (de sigură că nu 
va refusa!) numerdse daruri din Viena, între altele o 
cruce masivă, de aură, cu pietre scumpe, ce va costa 
100.000 florini. La acâstă sumă împăratulă a contribuită 
cu 20,000 florini și membrii aristocrației din Viena au 
adunată 80 000 florini. împăratulă, căruia i s’a arătată 
modelulă crueei, a dispusă să se facă ărecare modificări

Inveninare de sânge. — Cetimă în , Pești Napl6«: 
Ună neguțătoră de vita din comitatulă Nograd a perdută 
ună numără considerabilă de vite, care i-au murită de 
ună morbă epidemică. Pentru a se despăgubi celă pu
țină în parte de paguba suferită, s’a pusă cu ămenii săi 
din casă se desfacă seulă de pe cadavrele viteloră mărie. 
Sera, după ce a isprăvită acesta lucru, a observată, că 
începe gâtulă a i se umfla. In (jiua următăre gâtulă și 
capulă ii erau umflate pănă la diformitate. Ună medică 
chemată a constatată inveninare de sânge. După două 
dile de chinuri groznice bietulă omă muri. Se înțelege, 
că contactulă cu cadavrele i-a pricinuită infricoșatulă 
morbă, de care a murită. Ceilalți, cari i-au stată întru 
ajutoră, incă suntă bolnavi Nevestei sale i s’a amputată 
(taiată) o mână pentru a o mântui.

Importulu lânei țigăie și a pieiloru. — Dela 1 Iulie 
n. a intrată in vigăre ună nou tarifă pentru importulă 
lânei și a pieiloră din porturile dunărene sârbescl, bul
gare și rusescl la Brașovă, Sibiiu, Sighișora, Ocna, Târgu- 
Mureșului și Apahida. Tarifulă se p6te vede in biuroulă 
camerei de comerță și industriă din Brașovă. Pentru a 
se evita neajunsuri, cercurile interesate se facă atente 
că transporturile să se predea cu scrisori de trăsură no- 
tându-se stațiunea de predare și de primire (d. e. Ismail- 
Brașovă) și scriindu se pe scrisăre: ,Pe temeiulă tari
fului prefăcută din 1 Iulie 1887.

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

face nici o mișcare și când putu avea curajulă să se uite 
împrejură, nu vă(ju nimică altă, decâtă o roHiiă de fe 
meiă orî de călugără care dispăru la colțulă stradelei

Bartolomeo ișl strânse iote puterile. Pentru a doua 
oră îșî aducea adi aminte de bfitrânulă pescară. I se păru 
că avusese numai o halucinațiă și, gonindu’șl gândurile 
cari ’lă chinuiau, se îndreptă iute spre omulă care i se 
păruse lui că este Piefro.

Era Pietro, intr’adevâră, fiulă Iui Salvator, bărbatulă 
Giovannei, tataia Fiamet'ei I

Ce se făcuse elă din cjiua când l’amă vâțjulă in co
liba de pe lagune furândă aurulă adusă de lată'ă său?

S’o spunemu. D’ocamdată se făcu nevăcfută o bu
cală de vreme. Insă când alia că nevastă-sa Giovanna 
ajunsese doica fetei Adriaticei se hotărî să se folosâscă 
de posiția ei ca să ’i stdrcă ceva parale. Se duse deci 
la paiață. Giovanna, de frică să nu facă elă vre-ună 
scandată, ii dete, ori de câte ori ii ceru, aprâpe totă ce 
câștiga.

Optă ani pe rendă putu Pietro să trăiâscă astfelă 
după gustulă lui, incăltjindu-se la sâre <jiua, clevetindă 
pe unii și alții, batjocorindă pe senatori, când ii vedea 
trecândă cu rochiile loră lungi de mătase pe lespezile 
Piazzetei ori pe cheulă Robiloră, unde ședea Pietro de 
obiceiu. Săra se îmbăta în câte o cârciumă după Rialto 
ori era jefuită de pungașii din cârciumile din Ghetto.

Insă Giovanna muri de mârte accidentală și Pietro 
nu mai avu de unde să câră bani. Cum să trăiâscă? 
Era prea lârtjiu ca să se mai apuce de lucru. Ș’apoi 
noi ilă cunâscemă prea de multă vreme că nu-i plăcea 
munca. Pietro se făcu hoță și nu trecu multă și se 

duse de se făcu lopătară — ocnașă pe galerele Statului.
Ocupația acesta nefiindă nicidecum pe gustulă său, 

Pietro se gândi să joce ună renghiu*)  Serenisimei Repu
blici, care-lă înrolase fără învoirea lui. Tilharulă găsise, 
chiar în cjiua aceea, mijloeulă să scape din arsenală îm
brăcată cu astupătoră de găuri la o corabiă și de câ
teva cesurl vagabonda pe stradele Veneției căulândă să 
mai sevârșâscă vre-o tâlhăriă, ca să pOlă ajunge mai 
departe. Vomă vede mai la vale că ce caută elă, tre
buia să se ivâscă curendă.

Gândulă dânteiu ală mișelului, când (jări pe Bar 
tolomeo, fuse că sergentul să-lă ducă înapoi la arsenală ; de 
aceea, cu frica tuturora hoțiloră când se vădii prinși, Pietro 
se aruncă la piciorele lui Bartolomeo dicendu-i:

— Grațiă, domnule sergentă! Să nu mă predai!
— Drace! der nici nu măgândescă! răspunse Bar

tolomeo. — Din potrivă, vrâu să-ți procură ună refugiu 
și ceva de lucru.

Și plecă cu tâlharulă spre ușa palatului care se 
deschidea in stradelă.

Când ajunseră ei la ușa asta ună călugără bătrână 
tocmai eșia dintr’o casă vecină. Bartolomeo încremeni 
când ilă vă<Ju. Nu totă călugărulă ăsta îi șoptise adi- 
neorl în ureche că elă omorîse pe Salvatore?

Și Pietro chiar, când vătju pe călugără, sări mai 
într’o parte ca să nu fiă văzută.

— CunoscI pe călugărulă ăsta? ilă întrebă ser- 
gentulă.

— Negreșită! Cine din Veneția nu cunășce pe re- 
verendulă Jacop, starițulă ordinului Romualdiniloră? răs
punde Pietro.

Bartolomeo se mai liniști când audi numele acelui 
omă sfântă, care era forte populară în Veneția. Cum 
putea ună omă așa de însemnată să se ocupe de ființa 
lui ticălOsă, ori de bălrânulă Salvatoră, care murise de 
mai bine de 16 ani?

A doua (ji, pe seră, gondolierulă Ricardo, care 
dormea de multă vreme in gondola lui legată la capă- 
lulă Piazeltei, se deștepta tocmai la vreme ca s’aucjă 
bălendă miecjulă nopții!

— Miecjulă nopții! — îșî (j'se Ricardo. — Tocmai 
peste două ceasuri are să vie stăpânulă meu și pănă 
atunci eu am vreme să mă dau puțin josă să’ml mai 
desmorțescă piciorele. Hei! Gubetta, îmi este cam frigă, 
mă ducă să dau o raită prin Procurații! țlise elă scutu
rând pe camaradulă său dinapoi ca să-lă deștepte.

— Bine ! răspunse celălalt grăbindu-se să adărmă âr.
Ricardo trecu Piazzetta și apucă pe piâța St. Marcă 

cam pe dibuite. Era fărte întunerecă și numai câteva 
părticele din piâță erau luminate cu lumini intermitente 
cari veneau din cele 3 — 4 casine ce mai erau deschise.

TOte casinele acestea erau situate d’asupra vechi- 
loră-Procurații și Ricardo se preumbla pe sub Noile-Pro- 
curații.

Gondolierulă se plimba păle de o jumătate de câsă 
p’acolo când auiji deschiijându-se o ferăstră dela ună 
casină din față. Ună gentilomă tânără veni de se puse 
cu câtele pe ferâstră, insă fiindcă lumina nu-lă bătea in 
față, Ricardo nu-lă pută cundsce. (Va urma)
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Ouxsuln ’a bnrs;- d» Vi'-ra Bursa (le București.
din 4 Augusta st. ts îsS7

Rentă de aură 5°/0 . . . 100 65 
Rentă de hărtiă 5°/0 . . 87.40
Imprumutulil căiloră ferate

ungare........................ 150 75
Amortisarea datoriei căi-

lorfl ferate de ostil ung. 
(1-ma em isiune) . . . 97.90

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorO ferate de osta ung.
(3-a emisiune) .... 115 50 , 

Bonuri rurale ungare . . 104.40 > 
Bonuri cu cl. de sortare 104.40 
Bonuri rurale Bauat-Ti-

miș8............................ 104 25
Bonuri cu cl. de sortare 104 25
Bonuri rurale transilvane 104 50

Bonuri croato-slavoue . . 104 75
Despăgubire p. dijma de 

viul ung.......................... 100.50
ImprumutulO cu Dremiu 

ung.................................. 123 75

Cota oficială «lela 19 Iulie st. v, 1887.

Ciitsulu pioțai Brașovu
din 5 Augustă st. n. 1887.

«
e
*
♦

S

Losurile pentru regularea
Tisei și Segedinului . 123 75 

Renta de hărtiă austriacă 81 45 
Renta de arg. austr. . . 82 50
Renta de aură austr. . . 112 65 
Losurile din 1860 . . . 136 40
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 882 —
Act. băncel de credită ung. 287.50 
Act. băncel de credită austr.281 60 
Argintulă —. — Galbiul

împărătesei ................. 5 93
Napoleon-d’oiî .... 995
Mărci 100 împ. germ. . . 61 55 
Londra 10 Livrea steriinge 125 35

A V I S

Cump. vend.
Llenta română <'5%). 92— 92*/,
Renta rom. amort. (5°/0) 94 */, 95—

> convert. (6°/0) 88— 88*/,
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 36 —
Credit tone, rural (7°/0) 104— 105—

„ -> (5°/o) 89— 89\
> > urban (7°/0( 102*/, 103—
1 , (6»/,' 94*/, 95—
* ’ (b°/o) 87»/* 87*/,

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

< » » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 15.— 15.50
Bancnote austriace contra aură. . 2.02 2.03

Bancnote rom.im.-ml . . . . Cump. 8 53 Vend. 8.55

Argint românesc................. . • 8.48 • 8.50

Napoleon-d’ori..................... 9 93 • 9 97

Lire turcesel......................... . « 11.23 » 11.29

Imperiali............................. . » 10.23 • 10.28

Galbeni................................. . » 5 83 > 5.86

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

» ’ n b°/0 ■ 9 98.- - 99.—
Ruble RusescI..................... . > 108.— > 109.*/,

Discontulă ... » 7—10°/9 pe ană.

Aducu la cunoscința onor, publici!, că am asortat.u com
pletă și din nou depositulu de stofe din lliagaziliulă de haine 
bărbătesc!, Ulița Vămei Nr. 11, și mă recomandă pentru con
fecționarea de totu felulii de haine bărbătesc!, cu prețurile cele 
mai eftine; la casu de trebuință furnisezu pantaloni în timpii de 
8 6re, pantaloni și giletcă în 12 6re, costume întregi în 24 6re.

Pentru comande câtu mai numârâse se r6gă:
C„ stima B Sekwarze,

Ulița Vămei Nr. 11.2—3

i 
e*
w
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ABONAMENTE
la

(gazeta Transilvaniei"
potu face cu începerea dale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușoriise

prin mandate poștale.
Adresele ne rugămu a ni se trimite esactă arătându-se 

posta ultimă.

Prețtilu abonamentului
Ș1

este:

♦ Pe

Pentru Austro-Ungaria:
trei luni..................................... 3 fi.

loru abonați!
Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponuiu mandatului poștalii și numerii de pe 
fâșia sub care au primita nostru până acuma.

Domnii ce se abon6ză din nou sâ binevoiască a scrie adresa 
lămurită și s6 arate și post.a ultimă.

Decă se ivescii iregularități la primirea cjiarului onor, abonați 
suntu rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în câtu 
depinde dela noi, să se delăt,ureze. ADMlNISTli. „GAZ. 1IÎANS‘

n ș6se luni
unu anu

6
12

fi. —
fi. —

Pentru România și străinătate:
„ pe trei luni . ... 10 franci
„ ș£se luni..................... . ... 20
„ urni anu . ... 40 H

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/1Mers ulii trenuri loru
Valabilii dela I luuiu st. n. 1886.

pe linia Predealil-JBudapesla și pe linia Teiașii-Aratfiii-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predeal ii-Budapesta Budapesta—5®redealft

Bucurescl

Predealu (
(

Trenă 
de 

poraone

Tren Trenă 
iceelernt omulbuf

Trenă
omnibu»

4.30

Timișă
Brașovă

Feldiâra 
Apatia 
Augustină 
Homorodă 
Hașfaleu

( 
(

(
(Sigbișăr» 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiuțfi 
Aiudă 
Vințulă de susă 
Uiora 
Cueerdea 
Ghirisă 
Apahida
Clnțin
Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghirișă 
Stana 
Hui edm4
Ciuda 
Bucia
Bratca 
Vadă 
Meză-Telegd 
Fugyi-Vâsărhely 
Veneția-OrăȘii

( 
(

(

‘iradla-mare
P. Lad&ay 
Szolnok
Bada-peata

Viena

Nota:

9.12
9.35

10.12
1.45

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

6 01
6.19

7.12
7.41

8.20
8.46

9.11
9.16

10.37
12.20
2.15

8.00

4 01
4.47
5.28
5.59

6 49
8.35
9.02
9.12
9 56

10 37
10 59
11.16

11.37
12.16
12.33

1.51
2 18
2.48
2 56
3 64
4.51
5 28
5 56

Trenu 
de 

persone

10.50
1.33
4.24
10.05
2.15

2.32

Trenu 
de 

persone

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
11.19

1 16
3.29,
6.33

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea mure

Venția-OiăȘii 
Fudi-Oșorheiu 
Teleagă
Vadă 
liratca 
Bueia
Giucia
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Gl ârbău
Nedișu

Clnșiu

Apatrida
Ghiriș
Cueerdea

Uiora 
Vintulă de 
Aiudă 
Teistă
Crăci uncie 
Biașă 
Micăsasa 
Cop șa aic 
iâediașă 
Elisabetopole 
SigișOrs 
Hașfaleu 
Homorod 
Augustină 
Apatia 
Feldiora

BrașovB
Timișă

susfl

Predealu

Bucurescl

Orele de nâpte suntfl cele dintre liniile grise.

( 
(

(
(

i1

(

Trenă 
de pera.

Tron 
accelerat

Trenă 
de pers.

Trenă 
de 

persone

Trenă 
omnibns

11.10 - — — —
7.40 2.— 7.40 6 18 —

11.05 4.05 10.42 9.38 —
2 02 5.47 Z02 12 02 —
4.12 7.11 4 78 2.01 —
_ — _ 2 08
— — _ 2 19 —

7.33 2.41 —
8.04 _ 3 24

_ 3.47 —
— — 4.07 —
8.58 — 4.33 —
9.28 __ 5.15 —
_ 5.33 —

— — — 5.53 --
_ — — 6.C5 —

— _ 6.f0 - -
— 10.31 — 6.38 —

11.00 — — 7.08
• 1 19 __ — — 7.36
12 33 __ — — 9.16

1.01 — — 9.53
1 11 — — 10.—
1 18 — — 10.09
1.05 _ — — 10.19
1.46 _ — — 10.48
2 25 — — 11.55
2 50 _ — 12.34
303 _ — 12.52
3.35 _ — 1.34
4.01 — — 2.13
4.20 — 2.46
4.55 ,__ — 3.31
5.42 __ — 4.32
6.01 __ — 5.02
7.27 __ — 6.53
8.08 ■ __ — 7.43
8.36 __ — 8 23
9'06 - — 9.02
9.46 5.37 __ — 9.52
_ 1.55 — —
— 6.20 2.53 — —
— 6.47 — —
-— 11.30 3.28 — —

9.35

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

'S'eiușfi- a BiulapestaiAradA-TeiușA..

Trenă Tre'ifi Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibuH de peri. peradne persâne de persdne omnibxu

Teiușii
Alba-Iulia

12.1011.24 — 3.00 Viena 11.10 —
11.59 — 3.59 Budapesta 8.20 9.05 —

Vințulă de josă
Șibotâ

12.30
1.01

— 4.22
4.51 Sioluok 11.20

11.35
12.41

5.45
—

Orăștia 1 32 — 5.18 Aradfs 4.30 6.— —
Sinseria (Piski) 2.32 — 6.15 Glogovață 4.43 6.13 —
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5.07 6.38 —
Branielca 3.23 7.02 Paulișl 5.19 6.51 —
llia 3.55 — 7.28 Radua-Lipova 5.41 7.10 —
Gurasadn 4.08 — 7.40 Conoptl 6 09 7.37 —
Zam 4 25 — 8.11 llărzova 6.28 7.55 —
Soborșin 5 30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
BCrzova 6.27 — 9 33 Zam 8.01 9.12 —
Conopă 6.47 — 9.53 Gurasada 8.34 9.41 —
Radna-Lipova 7.28 — 10 27 llia 8.55 9.'8 —
Paulișă 7.43 — 10.42 Branielca 9.19 10.17 —
Gyorok 7.59 — 10.58 Deva 9 51 10.42 - -

Glogovață 8.28 — 11 25 Siineria (Piski)
Orăștiă;

10.35 11.07 —
Aradft 8.42 9.17 12.31 11.11 11.37 —
Szolnok ■ — 2 32 4.u°

5.12
Șiboiâi 11.43 12.— —

„ , (| — — Vmțuta de josă 12.18 12.29 —
Budapesta _ — rso AlbarKr dia 12.36 12.46 —
Viena — — 6.05 Teia/ șft . 1.29 1.41 —

Aradft>Tiadț6ra Mfinaeria (Piski) PetroșenM

Trenă Tremă de Trann Trenă de Trenă Trenă
cmnîhna pore-Sac mixt perabne omnlbui mixt

AratdA 5.48 - 6.05 '^imeria 2.4£
A radulă nou 6.19 — 6.33 Streiu — — 3.25
Nânaeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă — — 4.16
Vinga 7.16 — 7.29 | Pui — — 5.11
Orezifaiva 7.47 — 7.55 Crivadia — — 5.58
Merczilalva — — — Banița — — 6.40
TîBsalșdira 9.02 — 9.08 Fetroșeul — — 7.12

’i'inaițOra-Ai'adâ I*etroșenl —Sinaerla (Piski)

Trenă de Trenă da Trenă Trenă Trenă Trenă
peraiSno perh6ne omnlbua de pera, oînnibuH mixt

Timiiș6rn 6.25 5.00 jpetroșeul __ 6.10
Merczilalva 
Orezifaiva

— — — Banița — — 6.53
7.377.46 — 6.32 Crivadia — —

Vinga 8.15 7.02 Pui — — 8.20
Nămeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Bațegfi — — 9.01
Aradulti nou 9.11 — 8.01 Streiu — — 9.52
▲radft 9.27 — 8.17 SSaseria — —

• I


