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Brașovu, 27 Iulie 1887.
Pe când Ungurii credu că au îndeplinitu ună 

lucru mare pentru asigurarea viitorului loră, 
decă isbutescfl a face pe câte unfi bieții de în
vățătorii românit să-și neglige chiămarea lui, în- 
deletnicindu-se numai și numai cu propunerea 
limbei unguresc! și chinuindu pe bieții copii cu 
memorarea meclianică de poesii ungurescl, pe 
atunci se petrece în lumea cea mare slavă o 
schimbare în idei și în nisuințe așa de adencă, 
încâtii svercolirile (jdnice ale maghiarismului vio
lentă de prin ținuturile ndstre aparii numai ca 
o jucăriă de copii față cu uriașa luptă ce-lu aș
teptă în viitorii.

Vorbeamii nu de multă de puterniculu cu
rentă ce se manifestă în pressa slavă din mo- 
narchia ndstră și mai vertosă în pressa cehică 
pentru solidaritatea slavă.

Amu arătată atunci, că poporele slave ale 
monarchiei ndstre nisuescă înainte de t6te a 
strînge legăturile dintre sine, făcendă propagandă 
pentru introducerea liturgiei slave în bisericele 
loră fără deosebire de confesiune.

„Narodny L’st.y“ din Praga, care cântă prima 
violină în concertulă solidarității slave, vine a- 
cum și susține, că nici forma legăturei literare 
între Slavi nu mai este adi de ajunsă, ci pre
tinde că pe Slavi trebue să-i unăscă idea na-

Idea solidarității slave și a panslavismului 
— (jice „Narodny Listy“ — a răsărită asupra 
slavismului ca o stea a mântuire), menită a-lu 
ridica din pulbere la o viăță liberă și onorifică. 
In praxă acostă ideă nu are decâtă unu carac- 
teră de apărare, dăr astăiji Slavii nu-șl mai potă 
închipui solidaritatea ca înainte cu 60 de ani. 
P’atuncl idea solidarității și-a luată numai o 
formă literară, dăr astăcjl, după Sadova și Se- 
dan, ar fi mai multă decâtă naivitate a crede 
că slavismulă p6te să rămână la forma literară 
și că idea solidarității, și după introducerea du
alismului germano maghiară, ar fi ni mai o ces- 
tiune a culturei slave. Celu ce ar voi să se o- 
prăscă numai la cultură, ar dovedi că nu cu- 
ndsce trebuințele de față ale poporului său, nu 
cundsce situațiunea generală a monarhiei austro-. 
ungare și scopurile adevărate ale solidarității 
slave.

In diua de adi, sub împrejurările de față 
generale europene, precum și sub împrejurările 
austriace și în specială boeme, este pentru noi — 
declară „Narodni Listy“ — panslavismulă o ideă 
națională, aceeași ideă, care a<jl a ajunsă a fi 
organisătdre în Europa. Acăstă ideă slavă a ndstră 
trebue să fiă primită între regulele și elementele, 
după cari are să fiă organisată și monarchia 
austriacă.

Acesta ideă — continuă foia cehă — nu se 
îndreptă contra Austriei, der in totu casulu se în
dreptă în contra coloritului gerinano-maghiară, ce 
i s’a dată Austriei cu totulă în potriva dreptului 
nostru națională și de stată. Nisuimă în acostă 
monarchia ca în sferșită să ne emancipămu odata 
de hegemonia germană și maghiară. Nu vomă 
concede niciodată, că idea germană ori ma
ghiară ar fi ceva mai bunu și mai nobilă decât 
idea slavă; pretindemu, ca Austria se nu fiă mai 
multă maghiară și germană, decâtă slavă. Spe- 
î-ămă, că decă nu va frânge altceva mai înainte, 
atunci de sigură întărirea lumei slave în afară 
de Austria va înfrânge aici preponderența neîn- 
dreptățitâ și nenaturală a elementului maghiară 
și germană, și va aduce după sine emanciparea 
Slaviloră Austriei și organisarea monarhiei pe 
basa egalei îndreptățiri a tuturoru popdreloru...

Limbagiulu acesta hotărîtă ală fdiei cehice, 
care în nisce momente critice ale situațiunei ge
nerale europene, ca cele de aijl, câștigă o impor
tanță îndoită, ar trebui să dea de gândită celoră 

ce îșl pierdă timpulă celă scumpă umblândă să cu- 
cerâscă câte o biată sc61ă pentru a satisface șo- 
vinismulă loră smintită.

Și pentru aceea, ca nu cumva șoviniștii un
guri în amețela loră să crâijă, că ei au ispră- 
vit’o cu Slavii în Țâra ungurdscă și că prin ur
mare nu’i mai privesce cele ce le scrie „Narodni 
Listy“, au îngrijită acum de curendă Slovacii, 
cari cu ocasiunea deschiderei esposițiunei, ce a 
arangiat’o reuniunea femeiloră slovace „Jivena“ 
în Turoță-St. Mărtină, au proclamată, în fața 
numeroșilor^ dspeți slavi din t6te părțile lumei 
slave, solidaritatea loră cu slavismulă.

Stegulu ungurescă, care fâlfăe deasupra pa
latului esposițiunei, n’a împedecată pe Slovaci 
d’a-șl manifesta sentimentele și aspirațiunile loră 
slave; și cuvintele ce le-a pronunțată preotulu 
slovacă catolică din Delvahuta la marele ban
chetă festivă ne spună totulă. Elă <|'se adecă: 
„Suntemă sclavii acelora, cari înșiși suntă sclavii 
Germanilor ti, dâr se p6te întâmpla ca asupritorii 
noștri să devină ei înșiși odată Slovaci. Odată 
trebue să ’nceteze și suferințele ndstre și atunci 
vai de dușmanii noștri!“

Intelnireă dela Gastein.
Cu regularitatea unui câsornică se repetă in fie

care ană spectacululă întâlnirii împăratului Wdhelm cu 
împăratule Francisca losifă.

Și în anu'tî acesta a venită bătrânulă împărate ger
mane la Gastein cu tote că-le apasă bătrânețele, deorece 
a trecuta de 90 de ani, și alaltăerl a primită ca în toți 
anii visila împăratului Austriei.

Asupra intâlnirei de acuma — (Jice fr. Presse“ 
— este mai multă ca altă dată îndreptată atențiunea ge
nerală. In lursulă anului din urmă s’a schimbată fisio- 
nomia Europei, insă nu spre mai bine. Înainte cu 12 
luni esista încă alianța celoră trei împărați și intre Ber
lină și Parisă nu era așa mare încordarea ca a<|l Even
tualitatea unei alianțe intre Francia și Kusia a căpătată 
conturi reale și trebue să se socotesc! cu ea ca cu-o 
posibilitate. Cum au ajunsă lucrurile aici este cunoscută.

„Kusia și-a documentată atitudinea schimbată față 
cu Germania prin ucasulă nemilosă privitorii la străini. 
Germania răspunse prin discreditarea valoriloră rusescl; 
Francia se bucură de resultalulă alegeriloră pentru 
Reichstag în Elsația-Lotaringia, Germania răspunse cu 
procesele de spionagiu și de înaltă trădare la tribunalele 
din Lipsea. Boulanger și Katkov iși dădură mâna. In 
urma acesta Germania și Austria se apropiară mai strînsO 
de Italia. Astfelă s’a schimbată gruparea puterii oră în 
Europa și nimică nu se mai întâmplă ca să nu se în 
trebe, dăcă pacea nu este amenințată..."

De curăndă — adauge numita I6iă — s’au întâm
plate două cașuri de morte, cari au pusă pe gânduri lu
mea politică și au dală nutremântă nesiguranței febrile 
asupra sărtei păcii europene. La sudă a murite Agos- 
tino Depretis, amicule italiană ală alianței austro-germane, 
și îndată s’a născută întrebarea, decă nu cumva urma- 
șulă lui în ministere se va depărta de linia de conduită 
observată de Depretis. La nordă închise ochii Mihailă 
Katkov și îndată s’a ventilată cestiunea, că ore încetând 
influința acestuia, nu cumva se va întorce Rusia la po
litica ei de mai înainte. Parisulă a făcute necrologe reci 
și nepăsătâre lui Depretis, âr entusiasmate și simpatice 
au fostă manifestările în memoria lui Katkov.

Astăzi mai multă ca ori și când — finesce „N. fr. 
Presse" — trebue să se documenteze alianța austro-ger- 
mană ca o înlăritură neinvincibilă, peste care șovinis- 
mulă rusescă și francesă să nu-șl p6tă da mâna. De 
aceea întâlnirea de acum este de o importanță mai mare 
simptomatică ca cele trecute.

Manifestațiuni pentru Alsația Lorena.
In ijiua de 31 Iulie n. s’a desvălită în Saint-Quin- 

tin monumentulO celebrului istoriografă francesă Henri 
Martin. Acesta a foste ună căldurosh apărătoră ală 

principiului naționalităților și primulă președinte ale 
ligei patrioțiloră. Cu ocasiunea acestei serbări s’au ți
nută două discursuri, unulă de cătră ministrulă Spuller 
și altuia de cătră d. Deroulede.

D. Spuller tjise între altele: Dânsulă (Martin) a 
fost tolă atâta de cumpătată pe câte a foste de entu- 
siastâ. Dânsuld mai pe susă de tăte se tetnea de ma- 
nifestațiunile nefolosităre, sgomotdse, care puteau peri
clita succesulo său, celă puțină amâna ijiua, în care na
țiunea, liberă, instruită și bine pregătită să ia apărarea 
onărei sale cu tăriă hotărîtore și cu o mărire sdro- 
bităre....

D. Deroulâde respunse între altele, reamintindă cu
vintele lui Gambelta din 1872 : „Lăsați-ne să ne gân- 
dimă totdâuna la Alsacia și să nu vorbimă nici odată 
de ea.“ La 1880, cu ocasiunea sfînțirei steagurilor, 
totă Gambetta a (juri: „Numai pentru Alsacia și Lorena 
trebue să trăimă.« Oratorulă 4*se apoi: Ni se vor- 
besce de manifestațiuni sgomotăse. Acesta este mij- 
loeulă d’a esprima doliulă, dorințele și speranțele năs- 
tre. De ‘ă Henri Martin ar mai trăi, sfaturile Iui arO 
inriuri nu numai asupra ligei patrioțiloră, ei și asupra 
parlamentului și a guvernului. Câte odată îmi ijicea : 
Suntă acțiuni pe care înțelepciunea mea de omă bă
trână nu le aprobă, der pe care inima mea le înțelege,

După aceste discursă, musica a începută să cânte 
marsilieza și d. Deroule ie dede semnă tinerimei, gimnas
ticilor și pompieriioră, să strige »ura“ pentru armată. 
Sera s’a dată ună banchetă. La sfârșitulă banchetului, 
ministrulă Spuller s’a dusă la d, Deroulede, ia dată 
mâna și la despărțire i-a (jisă: »Fiți cu minte*. Derou
lede răspunse zimbindă : „Nu rolulă nostru este de a fi 
docili; noi suntemă fochiști, voi sunteți mecaniculă : voi 
ne (Jicețl: puneți mai puțini cărbuni, și noi răspundemă: 
dați-ne mai multă vaporU.«

IncAerărl între Albanesi și Muntenegreni.
In timpulu din urmă au fostă mai multe lupte sân- 

gerose intre Muntenegreni și Albanesi. A fostă o în- 
căerare mai ânlâiu Intre Muntenegrenii din Vassovici și 
păstorii albanesi din tribală Clementi. Au fostă morțl 
și răniți de ambele părți. Albanesii s’au retrasă și Mun
tenegrenii au ocup tă pășunile, au luată vitele și pro- 
visiile Clementiniloră in valore ca de 10,(XX) lire. S’au 
mai întâmplată lupte in districtulă Plava unde Munte
negrenii au răpită ca la 600 capete de vite. Valiulă din 
sculării a raportată Porții și a cerută întărirea garni- 
sonei, căci șefii triburiloră albanese din Ipek și Giacova 
s’au întrunită la Gusinie spre a se înțelege asupra unei 
expedițiuni de răsbunare contra Muntenegreniloră.

Esposițiunea slovaca din Turoțn-St.-Marton.
înainte de deschiderea esposițiunei, Hurban a adre

sată credincioșiloră săi în biserica evanțelieă o predică, 
care culmina — precum spună foile ungurescl — în în
demnarea la unirea tuturoră Slaviloră. Vorbi despre 
suferințele de o miiă de ani ale acelui poporă, căruia 
voescă — Ungurii — să-i răpâscă chiar șcălele, der elă 
speră cu încredere în victoria națiunei sale. Hurban 
compară actuala esposițiune a „Jivenei* cu esposițiunea 
din Budapesta, ce s’a înscenată de Jidovi cu mare' larmă, 
pe când esposițiunea slovacă s’a născută în irită, liniștea 
ca o strălucită mărturia a culturei slovace.

După serviciulă divină, esposițiunea a fostă deschisă 
de redactorulă friiei «Narodnie Noviny“, Ambrus Pietor, 
care 4‘se intre altele in vorbirea sa: „Cunăscemă trecu- 
tulă ; să consolidămă presintele și astlelă să asigurămă 
viitorulă". După elă vorbi apoi Pavelă Mudrony; ce a 
cjisă, nu ne spună foile ungurescl.

Esposițiunea a isbutită de minune în totală. Es- 
posiția de tablouri constă din 16 tablouri ale {pictorului 
boemă Jaroslav Vesin ce trăesce în Munchen.

La banchetă, la care au participată 300 de ăspeți, 
fostulă fișpană ală comitatului Lipto, FrancicI, toastă pen
tru monarhulă, pentru prințulă de corănă și pentru casa 
domnitore. După elă toastară Mudrony, Hurban, Cernyi 
ș. a., cari — precum erășl ne spună foile ungurescl — 
au vorbită despre problemele culturale și scopurile finale
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ale Slaviloră. Preotulă Tomkulyak din Detvahuta toasta 
pentru Ludovic Mocsary, numindu-lă — precum cu in- 
tențiune pretindă (oile unguresc! c’ar fi Z>să preotulă — 
apărătoră alti poporului slavii și incheiă: „...Se pole în
tâmpla, ca apăsătorii noștri de a<Jl să devină și ei Slo
vaci. Și suferințele năstre trebue să înceteze odată, și 
atunci vai de dușmanii noștri !< Așa spune »B. H.* că 
a vorbită preotulă.

Foile jidano-maghiare stau să le apuce năbădăile 
de năcază, că nici amintire nu s’a făcută de cultura 
jidano-maghiară la tăie acestea ocasiunl. „P. Ll.« ne- 
putăndu-șl răsbuna allfelo, îșl încheiă scurtulă său ra
portă despre deschiderea esposițiunei cu cuvintele: «La 
4 Augustă agitatorii panslaviștl voră ținâ, precum se 
vorbesce, o conferință."

„Ce păcală că nu suntă agitatori jidano-maghiarî !* 
îșl voră fi 4'c6ndă cu jale și eu mâhnire „patriolii' tim
brați și netimbratl.

SOIRILE PILEI.
Guvernulă ungurescă a elaborată ună proectă de 

lege privitoră la Introducerea căsătoriei civile obligatăre 
in Ungaria. Acestă proectă va fi supusă parlamentului 
îndată ce se va întruni.

—x—

Ni-se scrie din marginea Câmpiei, cu data 29 
Iulie: „Amăsurată programei anunțată în Nr. 137 ală 
• Gaz. Trans.«, inteligența română din M.-Ludoșă și giură, 
în frunte cu activulă protopopă Nicolau Solomonă, sim- 
paticulă pretoră română Vasiliu Moga și d-lă medică 
cercuală Bocoșă au arangiată la 17 Iulie n. c. ună con
certă împreunată cu petrecere de danță în favorulă fon
dului pentru edificarea unei nouă biserici românești gr. 
cat. in M.-Ludoșă. Succesulă alâtă moialu câtă și ma
terială a (oată eminentă. Publică alesă și forte nume- 
rosă s’a grăbită a lua parte la acestă distinsă petrecere 
romănescă, precum in părțile acestea n’a mai fostă. N’au 
lipsită nici distinși bărbați maghiari, ca comittie supremă 
din Turda și alții. Concertulă, condus de d-lă profesorii 
din Blașă lacobă Mureșianu, a reușită strălucită, făcendă 
mare onăre Româniloră noștri; 11 tineri in costumă na
țională au jucată „Călușerulă“ și , Hăiuta“, de asemenea 
și costumulă națională femeescă fu frumosă represenfată. 
Venitulă se sue aprâpe la 500 fl.«-— In privința acestui 
concertă, „Ellenzâk“ scrie, că în comitetulă arangiatoră 
au fostă aleși și Maghiari cu numiri ca: ’ >Salamon, Sima, 
Pap, Bakos, Orban, Elekes și Rozsa", er in invitațiunl 
iau botezată cu nnmelede: Solomonu, Simu, Popu, Bo- 
coșu, Orbeanu, Elecheșă, Rusu. »Apoi se mai dică ci
neva — sfircesce „Ellenzâk< — că arangialorii concer
tului valahă din M.-Ludoșă nu sciu limba „Volapuk". 
— Ce să-i faci dâcă volapiikulă s’a lățită deja peste tdtă 
Europa și e mai plăcută și mai preferi'ă limbei ungu
rești! Dovadă că volapiikulă, său in casulă de față limba 
românâscă, nu e limbă asiatică.

—x—

In luna Augustă voră veni la Sinaia atâtil mama 
Regelui câtă și mama Reginei României.

—x —

Preotulă gr. or. Alexandru Bucovu din Cebza a 
înebunită, ne spune ,P. H.“ îmbrăcată numai in rufe 
se duse, Joi a fostă săptămână, în biserică, se așetjă pe 
ună seaună lângă altară și începă a fuma. Sosindă 
6menl în biserică, preotulă zimbindu-le le întinse mâna 
fiecăruia și ii stropi cu apă sfințită. Deodată apoi de 
veni furiosă, luă ună lemnă și isgoni pe omeni din bi 

de fiă-care companiă câte 53 reserviștI=5400 reservișlî • 
12 escadrone cavaleriă; 13 baterii artileria ; intregă des 
pârțămentulil de geniu, de intendanță și de sanitari ai 
carpului 6 din arnita comună; 9 batalione infante
ria de honvedi, 8 escadrone cavaleria de honvezi și iote 
despărțămintele sanitare ale com uriei distrielului militară 
de Cașovia.

Agricultura în Germania.*)
O escursiuno agricolă făcută la Rosalii 1884 în provincia Sacsonia. 

(Urmare.)

Lucrători erau pe moșia în Z*lla aceea 498, der 
in fimpulă grămădirei lucrului numărulă loră se urca la 
1500. Aci credă necesară a intra ceva mai adâncă in 
cestiunea lucrătorilor^ agricoli.

In Germania marii proprietari, ca să aibă peste 
ană lucrătorii de lipsă pentru lucrarea pământului, de 
obi eiu îșl angajeză dela începutulă anului o sumă 
de familii, cărora ie dau cuartiră și alte mici be
neficii, se înțelege ca să-i le plăteseă din plata loră, 
ișl fiesâză prin contractă plata Z'lnmA pentru fiă- 
care anotimpă, atâlă pentru bărbați, câtă și pentru 
femei și copii cu îndatorirea, ca ei să fiă in fiă-care Z1 
la disposiția proprietarului și numai după ce lui nu-i 
trebuescă să se potă duce și la alții. La îngrămădirea 
lucrului — cum e primăvera la sămânată, vera la tăcută 
de fână, la secere, la scosulă sfecleloră — proprietarii 
mari, in provinciile unde e și pioprietate mică, mai ca
pătă lucrători cu Ziua seu cu ruptulă și dela proprietatea 
mică, ca în provincia Sacsonia, âr unde nici aceștia nu 
suntă de ajunsă, său se află numai proprietatea mare, 
ca in provincia Branderburg, Meklenburg etc. îșl aducă 
lucrători migrători — Wanderarbeiter — mare parte po- 
lonesl din provincia Posnania, Prusia orientală, Prusia 
occidentală și Pomerania, pentru cari pe căile ferate au 
rabată de câte 3O°/0, și cari vină primăvâra și se ducă 
tămna.

In luna lui Martie și Aprilie în fiă-care Zi Ș> la fiă- 
care gară poți vede măi multe mii și Zeci de mii de atari 
nenorociți, cari au trebuită să șl lase casă și mâsă, femei și 
copii minori, spre a se duce cu cei mai mari prin Țâra 
nemțescă întregi din Silesia până in Holstein și Alsacia 
pentru a-șl agonisi pentru ei și familiile loră pânea de 
tăie dile, espuși fiindă la tăte injuriile și batjocurile Nem
ților',, precum și vițieloră, beției corupțiunei și imoralității 
constrînși fiindă d’a trăi lungi întregi în necurățenia și 
miseriă, d’a dormi cete întregi împreună prin șoprone, 
șuri și clăi, bătrâni și copii, bărbați, femei și fete.

Campania de germanisare și deposedările forțate 
întreprinse de canctiarulu de tieru contra aristocrației 
polone din Posnania, Prusia orientală și occidentală suntă 
fără îndoială din punctă de vedere alo libertății și ju- 
ridico-istorică condemnabile, der când veZl pe acești ne
norociți ți-se pare că ceea ce se petrece nu e decâtă o 
pedâpsă a Provedinței, o răsbunare meritată a sorții a- 
supra acelora, cari au comisă cele mai mari greșeli și 
abusurl contra națiunei loră propria! Dâcă aristocrațimea 
polonă de sub Sobieschi și următorii Iui ar fi cedată câ
tuși de puțină din privilegiile și prerogativele ei in fa- 
vârea țăranului desmoștenită, și a burghesului, Polonia 
esista astădî ca regată, și in țărani, cu moșiărele loră, 
ar fi avută Polonismulă în vreme de restiiste celă mai 
mare razimă și ajutoră.

Astfeliu der țărănimea polonă este aZ* dusă eu miile și

serică. Cu greu putu fi liniștită preotulă și sărmana 
preotesă abia putu să-lă ducă la Ciacova, de unde apoi 
fu transportată in spitalulă din Timișora. Nenorocitulă 
preotă, precum ne spune aceeași foiă, avea o p rlare in 
adevără demnă și o inteligință rară.

In Jebelt i-a arsă proprietarului Negru grâu in va- 
lore de 1000 fl.

— x—
La tragerea făcută la 1 Augustă st n. in orașulă 

Golha a losuriloru împrumutului comunei București, 
s’au trasă următorele câștiguri principale: Seria 3011 
Nr. 4, câștigă 40,000 franci. Seria 544i Nr. 40, câș
tigă 5000 franci, 1000 franci câștigă: Seria 489 Nr 13, 
seria 3154 Nr. 40 seria 3916 Nr. 74, seria 6780 Nr. 
25, seria 7183 Nr. 32. 503 franti câștigă: Seria 42 
Nr. 44, seria 42 Nr. 98, seria 3372 Nr. 79, seria 4027 
Nr. 14, seria 5291 Nr. 85, seria 5789 Nr. 30, seria 
5795 Nr. 92, seria 6154 Nr. 49, seria 6780 Nr. 12, seria 
7021 Nr. 53.

Imigrarea Jidovilor^ în Româuia.
„Telegrafulă" din București atrage atențiunea gu

vernului română asupra mutreloră străine jidovești ce 
se vădă prin țâră. Intre altele scrie:

Rusia și Germania espulseză de câtva timpă pe 
cei ce nu suntă supuși de-ai loră. Espulsații caută să 
se strecore și neapărată că România li-se pare ună te 
renii favorabilă.

Acâsta insă nu ne pole conveni cu nici ună chipă; 
avemă deja peste măsură străini, nu putemă sg mai 
adăpostimă pe vagabonzii din Germania și Rusia. Pe 
când aceste două state se curăță, nu putemă să ne în- 
cărcămu noi cu rebuturile pe cari le aruncă ele. De 
aceea atragemă seriosa atențiune a d-lui ministru de in
terne și’lă rugămă să dea ordine severe autorităților^ 
dela fruntarii.

Nu trebuie să se credă, că Evreii din Rusia, cari 
se dau de supuși germani, se ducă în Germania când 
suntă espulsați. Anulă trecută s’a vădută forte bine ce 
se întâmplă cu acești 6:neni: espulsați din Rusia, ca su
puși germani, autoritățile germane refusau să-i primescă; 
și, vice-versa, autoritățile ruse respingeau pe pretinșii 
loră supuși, espulsați din Germania, pile întregi, acești 
omeni treceau și retreceau fruntaria fără a fi primiți 
nicăirl.

In Galiția ârășl nu se polă aședa acești vagabundl. 
Acolo societățile israelite suntă puternică constituite și 
nici ună Evreu nu se pole stabili fără învoirea loră.

Emigranții din Rusia și Germania suntă dirigiați 
chiar de aceste societăți spre România...

Acestă stare de lucruri nu mai pole să dureze; cu 
o oră mai curendă trebue întreprinsă o acțiune ener- 
g că pentru a ne curăți d’acâslă lepră. E absolută ne
cesară ca, cât de repede, să fimă fixați asupra numă 
rului și situați uni i Evreiloră născuțl seu așed iți in Ro
mânia și să luămă : șa măsuri incâtă vagabunijii să nu 
mai potă străbate în țera nostră.

Atragemă dâr din nou atențiunea guvernului asu
pra acestei grave cestiuni.

Scirl militare.
Austro- Ungaria. In Terebes lângă Cașovia se con- 

centreză pentru manevre corpulă 6 din armata comună 
in numără de 20,000 ămeni. La aceste manevre iau 
parte: 26 batalidne infanteria, 1 batalionă vânători, și | ai

♦) A se vede Numerii 159, 160, 161, 162 și 163 
„Gaz. Trans.“ din 1887. — Red.

FOILETONU.
(22)

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

VII.
Logodna.

...Dâr bine, n’o să facemă nimică noi pentru bie- 
tulă Felice... nu cumva vrâi să ai aerulă, că-i despre- 
țuescl darurile? mai Zise Fiametta cu ună tonă rugătoră.

— Oh, nu! elă este prea bună pentru ca să vrâu 
să-10 mâhnescă... Dă’ml șirulă cela de mărgăritare ! ZISP 
Veneția.

Veneția îșl desfăcă părulă său inbelșugală, ce i 
cădea împrejură ca ună snopă de g ân auriu, și, cu 
ajutorulă cameristei, îlă’ lega la spate cu mărgăritarele 
pe care le amesteca cu firele de pără, așa îneâtă măr
găritarele par’că se puseseră acolo firesce, ca nisce pi
cături de rouă căZule in caliciulă florilor.!,

— Dâr rubinulă acesta gălbuiu n’are să găsâscă 
grațiă înaintea d-tale? întrebă Fiametta punândă pe 
fruntea de zăpadă a Veneției o potcâvă fârte frumdsă 
cu pietre scumpe?

— Dâcă vrâi tu., răspunse a lene Veneția, care 
părea că-i făceau plăcere tăie micile tiranii ale came
ristei sale.

Fiametta se dete cu 2—3 pași înapoi ca s’o ad
mire, și, bătândă din palme:

— Bravo! Z'se ea; ești de mâncată așa, și dâcă 
Felice Badoer nu va înebuni după domnia la mai pe 

urmă, apoi să sci, că e mai tare de ingeră decâtă îlă 
scimă noi!

Era și vremea! adăugă dânsa aplecându-se la te
restră; mi-se pare că vine. Audă venindă din partea 
Padovei ună sgomotă mare de omeni și de cai.

Adevărată vorbea Fiametta. Cortegiulă, ce plecase 
dela palalulu guvernământului, apărea prin Porta del 
Portello și venea spre sehitulă Feteloiă nobile.

Cortegiulă acesta era foile mare și se daschidea 
printr’o companiă de celă puțină o sută cavaleri.

Orgoliosulă podestat' parcă ’șl făcuse o plăcere ca 
să desfășure multe forțe militare; astfelă făcea elă ori 
de câte-orl i-se presenta ocasiă și după cum l’amă vă- 
dută, când a visitată pe dogele Francesco Foscari. Elă 
deșteptase numărdse geloșii și palatulă său din Padova 
era o adevărată curte, unde se găsea totă felulă de 
curtezani și de părăsiți, după cum se vedea pe atunci 
in lâte casele princiare din Europa.

Nimică nu lipsea, nici chiar ună nebună.
Nebunulă acesta venea dela curtea Franței, unde 

fusese Martinengo trimisă în ambasadă de cătră Sere- 
n sima Republică. Ilo chema Saint-Leger și podestatulă 
avea obiceiulă să spună că-i fusese dată de regele Ca- 
rol VII. Saint-Leger sciuse să se facă iubită de pado- 
vanl, cu cari trăia într’o astfelă de familiaritate, incâtă 
fiăcare ii Z'cea .Vere".

Aerulă acesta de suverană pe cari ilă lua podes
tatulă, era văZută rău nu numai de dogele, dâr chiar 
de intrâga înaltă nobleță, în care Martinengo nu avea 
nici ună prietină, decâtă numai pe senalorulă Jacopo 

Loredano, despre care amă vorbită și cu care era le
gată printr’o ură comună pe dogele Foscari.

Nimeni insă nu cutezase încă să atace pe puter- 
niculă podeslată ală Padovei. Si'uația lui era acesta: 
era utilă și temută. Fiăcare ajunsese la convingerea că 
elă aștepta numai prilegiulă, când să se declare inde
pendentă, de aceea era priveghiatu d’aprope.

După compania de cavaleri venea singură, intr’ună 
spațiu mare lăsată liberă, tânărulă Felice Badoer călare 
-ie ună cală de Spania, pe care-lă mania cu o dibăciă 
destulă de rară dela ună Venețiană. Martinengo, călare 
ca și Badoer, mergea lângă ușa unei litiere de gală, des
tinată fiicei Adriaticei. La ușa din stânga mergea ună 
gentilomă, care representa pe dogele. După litiera acâsta 
veneau multe alte litiere, mai puțină bogate decâtă a 
miresei: Erau ale dameloră nobile din Veneția și din 
Padova, invitate la logodnă. Unele din ele mergeau că
lări pe cai. După ele veneau la distanță prietenii po- 
deslatului și invitații lui Felice Badoer. In sfârșită cor
tegiulă era închisă de o companiă de arcași, înapoia că
rora vet muia o mulțime de mai multe mii de persăne.

Din mulțimea asta se înălță ună țipetă de admi
rația, când să văZu fiica Adriaticei ivindu-se în porta 
schitului la brațulă stariței și așeZându-se cu ea in li
tiera de gală.

Atunci cortegiulă se formă încă odată într’aceeașl 
ordine și porni spre biserica metropolitană a Padovei, 
unde trebuia sâ se dea binecuvântarea miriloră.

Pănă acum Felice și Veneția nu avuseseră încă 
vreme să sohimbe nici o vorbă. Când se ivise fiica
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tumulă. ilă îmbrăcă acolo imediată dăr nu se duse la 
pretextata nuntă, ci deșertă. Despre acest) casă fit în 
cunoseiințată imediată autoritatea militară competentă 
care a dispusă prinderea desertorului.

La arătarea fabricantului și proniei irului de moră 
de aci I. Konige*, că proprietarii din stradele din dosu 
și de mijlocă in Brașovulă vechiu au abătută apa din 
eanală in grădinile loră de legumi, poliția convingendu-se 
despre adevărulă acestei arătări, a dispusă încetarea fo- 
losirei pe nedreptă a apei de eătră vr'o 30 proprietari 
în paguba celoră îndreptățiți a folosi apa canalului.

tratată de agricultorii germani ca vilele, er latifundiile 
și mișiile fâioșiloră aristocrat! poloni suntă cu sutele 
vândute eu toba ca sâ fiă dismembrate și impărțile pe 
la co'oniștii germani. Pentru noi, Românii, și eu deo 
scb're pentru cei din România casuiu Poloniei și ală Po
lonilor!) e de unii interesă deosebită, căci ne arată sta
rea la care era să ajungemă, decă ună Cogălniceanu, ună 
Brătianu, Rosetti și alții nu se g ăbeu să cedeze din 
drepturile și prerogativele boieresă și se Iacă și ceva 
pentru țăranii — talpa țerei — și să lă improprie- 
tărăseă.

Fără aceslă țărână împroprietărită, nici Doroban
țul') nu ar fi putută triumfa înaintea Plevnei și nici 
Regatulă României n’ar fi putută să esiste, ci din contră, 
visurile unui List și a altortt economiști germani se în- 
deplineu deja de multă, ori cnuta ruseseă nu-și mai 
scotea gliiarele ei de vulturi), ce și le încleștase deja in 
carnea Românimei.

Peste Iotă, lucrătorii polonesi suntă mai iubiți de
câtă cei germani, parte că suntă mai deșlepțl, mai sili
tori și mai puțină pretențioși, er pe de altă parte și mai 
eflinl. Plata depinde de regiune și obiceiu: dăcă părnăn- 
tulă e roditoră și e proprietate mica in proporția corăs- 
punijătdre, ca in provincia Sacsonia etc., atunci plata pen
tru ună omă la cdsă e 1 marcă 50 fenici pe di și mai 
bine, se ințelege fără mâncare și beutură, unde in^ă nu 
e decătă proprietate mare și latifundii, fără industria, 
acolo num i câte 60—80 fenici —35 cr. v. a., cum e 
în Meklenburg, Brandenburg, seu chiar și numai 50 fe 
nici =31 cr. v. a. pe tjb cum e în Lausitz, Silesia, Pru
sia orientală, Posnania, Pomerania, pentru care ună omă 
mare trebue să tragă cosa dela 5 ore dimineții până la 
8 Ore sera cu escepțiune de o oră liberă pentru amedl. 
In multe regiuni ale Germaniei de nordă s’a mai ținută 
ună felă de iobăgia pănă in diua de adî, cum e in Me- 
klenburgurî etc., unde familiile angajate cu contractă pe 
anulă intregă, ori au copii ori nu, din acesta mică .lefâ 
a loră — 60—80 fenici a bărbatului și 40—50 fenici a 
femeii — trebue să ia și să susțină ună băiată ori făta 
în etate de 13—17 ani, care "nică trebue să mergă să 
lucre în curtea d imneseă — II ilgiinger-i — dăr cari a- 
colo nu capătă nici lefă și nici de mâncare. De sine se 
Înțelege că din plata lord (jilnică lucrătorii mai trebuiau 
să plătescă proprietarului și chiria casei.

In Klein Wanzleben, pentru ca lucrătorii să nu se 
ducă la alți proprietari, primescă dela stăpânulă loră pe 
lângă plata loră de fiă-care omă mare 1 morgen de fiă- 
care fetneiă ori felă mare, T/3 morgen și de fiă-care co
pilă intre 8—12 ani ’/, morgen locă pentru pusă de 
gogoșe (cartofi). Fiindă tocmai atunci limpidă de rări- 
tulă sfecleloră, la scola din sată se deduse vacanță pe 
10 ijile — numită și ea vacanța răritului sfecleloră, cum 
și prin Ardeală unele scOle au vacanță de culesulă vii
lor!) și toți băieții și fetițele de scoiă erau la rărită la 
proprietară, unde fiă-care căpăta câte 60—80 fenici pe 
<ji — adică 30—40 cr. v. a. Femeile și fetele căpătau 
câte 1 marcă pănă la 130, er bărbații și lucrătorii har
nici 1 marcă 40—60 fenici; pe lângă aceea mai căpătau 
câle-odată și câte 15 fenici remunerațiune, când se pur
tau bărbâtesce. (Va urma).

Raportu polițienescu. — Vineri invățăcelulă c. r. 
de proviantă se duse in cârciuma lui loh. Mentsch din 
Blumăna și ceru dela fiulă numitului câreiumară, cu 
care era cunoscută, ună costumă civilă, pentru ca să-lă 
îmbrace, cum dicea elă, pentru o nuntă la care trebue 
să asiste. Satisfăcendu-i-se cererea, invățăcelulă luă cos-

Insciințare.
Subscrisulă comitetă, constituită pentru arangiarea 

festivitățdoră cu ocasiunea adunărei generale a Associa- 
țiunei transilvane pentru literatura română și cultura po
porului română, ce se va țină la 16/28 Augustă a. c., a 
statorită următorulă

Programă.
1) Sâmbătă sera in 15/27 Augustă: Sera de cu 

noscință* cu musică in grădina •Hermann* (strada 
Mori), la casă de ploiă in >PavilonuIă« de acolo;

2) Duminecă săra in 16/28 Auguslă „Concertulă 
reuniunei române de cântări din Sibiiu“ in Pavilonulă 
din grădina >IIerman« ;

3) Luni,, in 17/29 Augustă la 2 Ore d. a.: .Ban
chetă' totă in Pavilonulă din grădina „Herrnan».

4) Luni săra Baiu in sala dela hotelulă .Impâra 
tuia Romaniloră< ;

5) Marți in 18/30 Augustă, eventuală „Escursiunl< 
în diferite locuri din împregiurulă Sibimlui.

Pe când ne luămă voie a notifica acesta, onoratuiă 
publică totodată este rugată :

a) ca pentru cuartire sâ se insinue celă multă pănă 
la 10 (22) Augustă la d-lă advocată loanu Popa in Si- 
bitu, și acdsta cu atâta mai vertosă, căci ținendu-se aici 
chiar pe acelă timpă o esposițiune artistică, arangiată de 
concetățenii sași, insinuăriioră ulteridre cu greu se va 
pute satisface;

b) insinuările pentru banchetă, la care cu deosebire 
se invită și damele, suntă a se face la d-lă advocată 
Dr. Octavianu Rusu in Sibiiu, pănă la 16 (28) Augustă 
adecă: Duminecă la 12 ore a. m. insinuările ulteriore nu 
se primescă, âr la banchetă voră pută participa numai 
persdnele provâijute cu biletă ;

c) insinuările pentru .Escursiunî» suntă a se 
face la d-lă Valeriu Bologa, secretară ală institutului de 
credită și economii »Albina» în Sibiiu, esclusivă pănă la 
17/29 Augustă, adecă pănă Luni la 12 ore a. m.

Sibiiu, 17/29 Iulie, 1887.
Dr. Moga, Dr. S. Roșea,
președ. secret.

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

GASTEIN, 8 Augustă. — Maiestatea Sa, 
după o despărțire f6rte cordială ds îinpăratulă 
germană, a plecată la Isclil.

POJUNtJ, 8 Augustă. — In localitatea 
din apropiere Pama au arsă 56 edificii, au dis
părută 3 persdne.

ROMA, 8 Augustă. — Regele a refusatu 
demisiunea cabinetului, a numită pe Cris piad 
interim ministru de esterne.

TATRAFURED, 8 Augustă. — Regele 
Serbiei împreună cu prințulu de cordnă au so
sită aci.

Ultime scirl.
Viena, 7 August. — „Neue Wiener Tag- 

blatt“ anunță că o parte din amploiații și din 
servitorii principelui de Coburg au plecată ieri 
si alaltaeri în Bulgaria și că principele Ferdinand 
va pleca Luni.

Moscva, 7 Augustă. — Au sosită aici, pen
tru a lua parte la înmormântarea lui Katkov, 
d-nii Floquet, Deroulâde, Laur și alți 19 repre- 
sentanți ai pressei francese.

Sofia, — Riza bey a remisă Regenței o notă 
regretându că ea îndâinnă pe principele de Co
burg a înfrânge tractatulă dela Berlină.

DIVERSE.
Unu arbore colosală. — „Curierulă11 din Iași spune, 

că în apropiere de orașulă lași, cale de o oră, In Pod
goria Vișanu, corn. Buciumi, esistă ună copacă stejară 
ce în adevâră merită a fi vCcjută. Elă este la trunchiu 
de o grosime ce nu se pote cuprinde decătă de brațele 
a 5 inși, are 56 crăci și acestea încă de o grosime 
enormă, astfelă că s’ar putea întemeia pe dânsulă nu 
câte-va pavilione, der chiar o casă cu mai multe camere, 
de desuptulă lui s’ar pute umbri sutimi de mese garni
site cu persOne, căci întinderea ramuriloră trece peste 
40 pași. Se dice că ar avea o etate de peste 400 ani. 
Călătorii și Omenii cunoscători, cari a avută ocasiă a 
vedă acestă arbore uriașă, au susținută că dăcă s’ar pută 
transporta și planta in întregimea lui ia una din grădinile 
Parisului seu a Londrei ar prețui peste o sută mii franci. 
In alte Siate suntă copaci multă mai inferiori, der cu tOte 
astea suntă remarcați, pau:țl și întreținuți de Stată ca 
ună lucru antică și rară, și ca o podobă a țârei. La 
noi insă habară n’au; nimeni nu-șl bate capulă cu de 
al de astea, ba nici măcară au curiositate de a vedâ 
ună asemenea fenomenă, deși e destulă de aprOpe de 
orașă Așa e Românulă și n’ai ce-i face.

Virtutea militară bulgară. — In monetăria din Viena 
se bată acum din nou 30 mii medalii „Virtutea militară11 
pentru oștirea bulgară, și comanda s'a făcută pe soco- 
tâla institutului de credită (Creditanstalt). Deja la înce- 
pululă acestui ană s’au bătută 60 mii medalii, apoi alte 
câte-va mii și s’au trimisă la Sofia, 6r o fabrică a avută 
sâ efectueze 30 mii decorații de acestea de bronză. 
Aceste decorații au pe o parte armele prințului Alexandru, 
precum și numele localităților!) unde s’au luptată Bul
garii sub comanda lui în râsboiulă bulgaro-serbă.

Neurologii — Cu inima înfrântă de durere anun- 
țămă că: Georgiu Deusușianu, preotă gr. cat. în Densușă, 
astâdl în 4 Augustă st. n. s’a mutată la cele eterne după 
ună morbă greu de 4 săptămâni, în ală 54-lea ană ală 
etății și ală 29-lea ană ală păstorirei sale sufletesc!. Ră
mășițele pămentescl s’au depusă spre repausă eternă Sâm
bătă în 6 Augustă in cintirimulă bisericei de aci la 2 dre 
p. m. Pe părintele bună și iubitoră ilă deplânge nume- 
răsa-i familiă întristată, consângenii lui doioșl și popo- 
renii săi credincioși. — Densușă, în 4 Augustă st. n. 
1887.

Frații și sora: Beniamină, Canonică în Lugoșă, Aron, 
prof. univers. în lași, lulia mărit. Dariu cu familia din 
Rechitova. Nicolau bibliotecară la statuia majoră militară, 
in Bucnrescl. Teresia născ. Popă ca soțiă. Fii și fiice; 
Emilia mărit. Gane cu familia în Făgărașă, Romulă, în- 
vățătoră poporală, Alexandru profesoră, Cornelia, Sabină, 
Beniamină, Octaviană și Aurelia.

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

Adriaticei, tenărulă se mulțămise să se încline câtă pu
tuse mai josă pe șeua calului său, pe care-lă jucase în 
aplausele mulțimei și chiar spre bucuria Fiamettei, care 
nu mai văduse pănă in diua aceea alți cai, decâtă caii 
de bronză puși d’asupra porticulului pieței Sf. Marcu.

Pentru că și Fiama era acolo; ea însoțise pe stă- 
până-sa pănă la litieră, țiindă locă de pagiu, adecă pur- 
tândă cdda rochiei fiicei Adriaticei

Stradele pe unde se ducea la catedrală erau lungi 
și înguste, sămănândă cu nisce schituri strinse de gâlă, 
din pricina largiloră galerii său portice, ce le mărgineau, 
susținute de stâlpi groși, scurțl cari fereau pe locuitori 
de căldurile cele mari ale verei.

Mulțimea se răspândise pe sub porticele acestea 
pentruca să vedă defilândă cortegiulă, care cu greu 
putea ține mijloculă acestora strade așa de inguste.

Nebunulă podestaiului, Saint Li’ger, — care se 
cunoscea numai decâta după bonetula lui înaltă cu ună 
ciucure in virfă, după rasa făcută în formă de capușon. 
după cele două pungi, care ii atârnau la cingătore și 
mai cu semă după sceplrulă lui cu clopoței, pe care tot 
mereu ilă scutura — n’avea loch hotăiîtă în cortegiu, 
ci se plimba de colo pănă colo, ca ună câne încunju- 
rată d’o horă țărănăscă. Glasuri din mulțime ilă stri
gau neîncetată:

— Hei 1 vere, ai să trăesc-I bine ac)T; n’are să-ți 
mâsOre nimeni nici mâncarea, nici vinulă de Montefiascone.

— Autjl, vină de Montefiascone! par’că n’ai bea și 
vinulă celă prostă de Conegliano. verișcane.

— Vere, țl-ai pusă bonetulă d’andăsele, ca și creerii!

— Hei! nebune! nebune! nebune! strigau 20 de 
glasuri în mulțime.

— Nil strigați așa de tare... este aci undeva acjl 
unulă mai nebună decâtă mine! răspundea Saint Leger 
impuindă tăcere mulțimii.

— Ași I și cine este acela ?
— Celă care merge în capulă cortegiului ! tjise 

nebunulă, arătândă pe Felice Badoer, care îșl juca me
reu calulă lui de Spania.

După cum ne aducemă aminte, podestatulă mergea 
călare la ușa din drept; litierei Veneției, încă dela porni
rea cortegiului; însă nu’șl putuse țină locuia acesta în 
orașă, din causa strimtori’ stradeloră. Prin urmare mer 
gea cu ună pasă înaintea litierei. De odată se opri in- 
torcendu-se spre litieră. Caii cari urmau se opriră ase
menea. Oprirea acâsta fuse de ajunsă ca Felice Badoer 
care îșî urmase drumulă să se găsâscă despărțită de 
cortegiu printr’ună spațiu cela puțină îndoită de celă 
care fusese holărîtă la pornire,

Deodată, pe când trecea pe dinaintea unei case, 
care se repara, se făcu ună sgomotă mare pe coperișă. 
Calulă se speriă și sări înapoi, pentru marea fericire a 
lui Felice Badoer, fiindcă chiar în locuia de unde sărise 
calulă înapoi căcjuse ună bolovană care negreșită ar fi 
strivită pe tănărulă patrician în căderea lui, decă n’ar fi 
sărită calulă.

Podestatulă se’nlorsese iute înapoi, când aurise sgo- 
motulă. Decă lumea n’ar fi avută privirile îndreptate 
în altă parte, ar fi putută vedă pe contele ingălbenindă 
și mișcarea de furiă pe care o făcu elă când vâcju că 
Felice Badoer scăpase prin minune de mărte.

— Eu nu te îndemnă să te pui încăodată la probă, 
vere, fiindcă s’ar pute întâmpla să nu reușesc! așa de 
bine! (jise nebunulă, care alergase și ținea în locă (ca
lulă de căpăstru.

Der cum putuse să se întâmple să cadă piatra?
Astlelă se întreba fiă-care.
Lucrătorii se scoboriseră și spuseseră că fringhia 

de care era legată bolovanulă de piatră se rupsese. Fe
lice, dorindă ca întâmplarea acesta să trecă nebăgată în 
semă, nici nu’i ascultă bine și dete ordină numai decătă 
să se ridice bolovanulă din drumă; pe urmă cortegiulă 
porni ăr spre catedrală.

Clerulă intregă aștepta sub porticululă bisericei și 
intrară apoi cu toții în basilica cea mare.

Biserica acesta era una din cele mai bogate ale 
creștinătății: călugării aveau 8000 de livre venită, sumă 
forte mare pe atunci, afară de veniturile sacristiei. De 
aceea se ijicea că episcopulă Padovei era ună papă mică 
și că călugării catedralei se puteau lăuda că suntă car
dinalii Lombardiei.

Mirii fură duși deocamdată în partea drâptă a fe
restrei bisericei, unde chiar atunci se afla celebra Fe- 
cioră a lui Giotto, restauratorulă picturei în Italia, și 
fusese dăruită bisericei metropolitane de eătră Petrarca 
pe când era elă călugară.

Petrarca fusese călugără ală Padovei.
Giotto! Petrarca! — Cu tăte crimele fără numără, 

ală Cărora teatru era încă Italia și despre cari găsimâ 
ună ecou fărte slabă în istoria pe care o povestimă, Renas- 
cerea va sâ (jică și începuse de ună secolă in arte și în litere 
Der câtă timpă mai trebui pănă sâ vie și în moravuri i
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Chtrauln la bursa da Viena Bursa de Bueiiresci.
din 6 Augusta st. n. 1887.

Cursulu pieței Brașovu

Rentă de aura 5°/, . . . 100 65
Rentă de hârtiă 6°/0 . . 87.45
Imprumutula c&ilora ferate

ungare........................... 150 75
Amortisarea datoriei c&i

lora ferate de osta ung.
(1-ma em isiune) ... 98 25

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

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

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

mițfi................................ 104 25
Bonuri cu cl. de sortare 104.25 
Bonuri rurale transilvane 104 60

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

vina ung..............................100.50
Imprumutula cu premiu 

ung.........................................123.25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . —.— 
Renta de hârtiă austriacă 81.45 
Renta de arg. austr. . . 82 80
Renta de aura austr. . . 112 65 
Losurile din 1860 . . . 136.50
Acțiunile băncel austro-

ungare........................... 886 50
' Act. băncel de credita ung. 287.25 
j Act. băncel de credita austr.281.56

Argintula —. — GalbinI 
împărătesei ..................5 93

Napoleon-d'orl .... 9.96
Mărci 100 împ. germ. . . 61 60 
Londra 10 Livres sterlinge 125.55

Cota oficială dela 25 Iulie st. v. 1887.

Cump. vend.
Renta română (5%). 92— 92*/,
Renta rom. amort. (5°/0) 94’/4 95*/4

> convert. (6°/0) 88*/a 89—
Impr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 36—
Credit tone, rural (7°/0) . 104— 105—

>> >> (5°/o) ■ 89— 89*/.
> > urban (7°/0) . 102i/a 103—

. (6°/0! . 94*/, 95—
• . ’ (5°/o) • 87’/4 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

din 8 Augustă st. u. 1887

Bancnote romanesci . . . . Cump. 8 55 Vend. 8 57

Argint românesc................. . » 8.50 . 8 53

Napoleon-d’orl..................... . > 9.94 * 9 98

Lire turcescl......................... . • 11.23 » 11.29

Imperiali............................. . » 10.21 » 10.27

Galbeni.................................. . » 5 85 » 5.80

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

n ’ » 5°/o . . 98.— - 99.—
Ruble RusescI..................... . > 109.— » 110.—

Discontulă ... * 7—10°/, pe ană.

Sz. 6397—1887.
alisp.

Hirdetmeny.
A vizjogi torvdny (1885 £vi XXIII t. cz.) 189 § a valamint ezen 

tbrv^ny vdgrehajtâsa târgyâban a nagymdltâsâgu foldmiveles-, ipar es keres- 
kedelmi, es a kozmunka es kozlekeddsi m. k. Minister urak âltal egye- 
târtoleg m. 6vi Deczember 31-6n 45689 szâm alatt kibocsâtott âltalanos 
rendelet 87 §-a alapjân felszolitom a vârmegye teruleten Unnâlld vizi- 
milvek es vizhasznâlati jogositvânyok tulajdonosait, hogy a jogositvânya- 
ikra vonatkozo engedelyt a mennyiben az 1886 evi September h6 8-â.ii 
5803 sz. hirdetmânyein daczâra eddig esetleg meg neiu adt.tîk be most 
mâr folyd 1887 dvi Augustus h6 vdgeig nâlam irâsban mutassâk be, 
vagy pedig irâsban igazoljâk azt ltogy vizimiiveik 1866 evi Januar h6 
1-je 6ta hâboritlanul fennallanak a nelkiil, liogy mâsok jogosult erdekeit 
s£rten6k 6s mint ilyenek az illet^kes hatdsâgok iii tal kârasoknak talăl- 
tattak voi na.

Megjegyeztetik, hogy a bejelent^sek a vizjogi tdrv6nyek 191 
§-ânak mâsodik bekezd^se ertelm£ben belyegment^sek. Ezen bemutatasi, 
illetve igazolâsi kotellezetts^g minden hat.dsâgi engedelyre szoruld vizi- 
munkâlat tulajdonosăra kiteijed, tehât, ontoz/si, lecsapolasi, âr mentesi- 

t6si, ipari-vâllâlatokra, malmokra, tovâbbâ nyilvânos 6s magân csator- 
nâkra, mesters^ges viztârtâkra, v^dgdtakra es zsilipekre egyarânt drvdnyes.

A kik jogositvânyukat igazolni nem tudjâk, vagy igazolâs vdgett 
a fennt kitiizott hatâridoben nem jelentkeznek: azoknak vizimiivei az 
iddzett torvdny 191 §-a ertelm^ben nem ldtezoknek fognak tekintetni s 
az ily vizimiivekre n^zve a vizjogi tbrvdny 163 es kiivetkezo szaka- 
szai es a hivatkozott âltalânos ministeri szabalyrendelet 3—32 §-ai lesz- 
nek alkalmazandâk.

Fogarason, 1887 £vi Augustus h6 3-ân.
Gram o iu Daniel,

1—3 âlispân.

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

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului postalu și numerii de pe 
fășia sub care au primită (jiarulă nostru până acuma.

Domnii ce se abonăzâ din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă.

Dăcâ se ivescu iregularități la primirea (jiarului onor, abonați 
suntu rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în câtă 
depinde dela noi, să se delătureze. ADMINISTR. „GAZ. '1RANS*Mersulu trenurilor!!

Valabilă dela I luniu st n. 1886.
pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Teiușd-Aradii-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealii-Budapesta Budapesta—Predealiî TeiușA- AradA-Budajiesta Budapesta-Arad A-TeiușA

BucurescI

PredealA (
(

Trenă 
de 

peraăne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnlbua

4.30

Trenă 
omnlbua

7.30
1.14

Trenă Tren 
[de peru. Accelerat

Trenă 
de pers.

Trenă 
de 

i persâne

Trenă 
omnlbua

Trenă 
omnlbua

TimișO

Brașov#

Feldiâra 
Apatia 
Augustintt 
Homorod d 
Hașfaleu

(
(

9.12
9.35

10.12
1.45

BighișAra 

Elisabetopole 

Mediaș ti 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelfi 
Teiușl 
Aiudfi 
Vințulfi de 
Uiâra 
Cncerdea 
Ghi riali 
Apahida

Clașii

Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghirișfl 
Stana 
Huiedinfl
Ciucia 

1 Bucia
■ Bratca

■ Vadă 
I MezA-Telegd

Fugyi-Văaăxhelț 
Veneția-OrăȘii 

r
Oradia-mare

P. Ladăiy 
Sielnek
BadA-paata

Viena

Nota:

(

SUStt

k
(

720
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§6

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

Trenă 
de 

peraăne

10.50
1.33
4.24
10.05
2.15

2.32

Trcnu 
de 

persone

6 37
6.58[|
7.14
7.29
7.5b
8.18
8 58
9.15|
934
9 53

10 28
10 47
10.57
11.07
11.19.

1.16
3.29,
6.33,

Viena 
Budapesta 
Szolnok 
P. Latlăny 
Oradea mare 

Venția-Orăcjii 
Fudi-Oșorheiu 
Teleagil 
Vadă 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
G1 irbău 
Nedișu

Clușiu

Apahida 
Ghiriș 

Cncerdea

Uiâra 
Vințulfi de 
Aiudâ 
Teință 
Crăciunelfi 
Blașfi 
Micăsasa 
Copța sie 
Mediașfi 
Elisabetopole 
Sigișir* 
Hașfaleu 
Homorod 
AugustinQ 
Apatia 
Feldiâra

Brașov#

Timișfi

Predaalfi

7.11

7.33
8.04

8.58
9.28

(
i

( 
(

sasfl

(
(

11.00
1119
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

BucurescI

(
(

6.20
6.47

11.30

Orele de nâpte suntfi cele dintre liniile grâse.

Tipografia ALEXI Brașovă.

7.40
10.42
2.02

4.78

1.55
2.53

3.28
9.35

618
9.381

12.02
2.01
2 08
2 19
2.41
324
3.47
4.07
4.33
5.15
5.33
5.53
“5T5
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

Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, ZemescI

TeiușA
Alba-Iulia
Vințulă de ,jost» 
Și botă
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva 
Braniclca 
Ilia 
Gurasada 
Zam 
Soborșin 
Bărzova 
Conopfl 
Radna-Lipova 
Paulișă 
Gyorok 
Glogovață 
A rad A
Szolnok

Budapesta
Viena

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 9.17

2 32

AradA-TimișAra

Trenă 
omnibaa

Trenă de 
peraâne

Trenu 
mixt

Arad A 5.48 6.05

Aradulă nou 6.19 ___ 6.33
NAmeth-Săgh 6.44 ___ 6.58
Vinga 7.16 — 7.29
Orczifalva 7.47 ___ 7.55
Merczifalva _ ___

Tlmlșâra 9.02 — 9.08

Timiș6ra-AradA

Trenă de Trenă de Trenă
persăne pers Ane omnlbiu

TlmișiAra 6.25 5.00
Merczifalva — — —
Orczifalva 7.46 — 6.32
Vinga 8.15 7.02
Nâmeth-Sâgh 8.36 — 6.23
Aradulă nou 9.11 ___ 8.01

| AradA 9.27 — 8.17

Trenă de 
peraâne

Trenă de 
peraâna

Trenă 
de peraăn

Trenă 
omnlbuj

1
Viena 11.10 12.10 _

Budapesta 8.20 9.05 —

Si.fi Inok 11.20
11.35

12.41
5.45

—

AiadA 4.30 6.— —

Glogovață 4.43 6.13 —
Gyorok 5 07 6.38 —
Paulișă 5.19 6.51 —

Radna-I.ipova 
Conopă

5.41 7.10 —

6 09 7.37 —
Bârzova 6.28 7.55 —
Soborșin 7 25 8.42 —
Zam 8.01 9.12 _—
Gurasada 8.34 9.41 _
Ilia 8.55 9.?8 _
Braniclca 9.19 10.17 —

Deva 9.51 10.42 __
1 Simeria (Piski 10.35 11.07 _

| Orăștiă 11.11 11.37 —
j Șibotă 11.43 12.— —
| Vmțulă de josă 12.18 12.29 __
jl Alba-Iulia 12.36 12.46 _

Teiușft , 1.29 1.41 —

Slmierla (Piski) Petroțenl

Trenă de Trenă Trenă
peruăne omnlban mixt

Simeria 2.42
Streiu — _ 3.25
Hațegfl — — 4.16
Pui — 5.11
Crivadia' 
Banița

— — 5.58
— — 8.40

Petroșenl — — 7.12

Petroșent—Simeria (Piski)

Trenă Trenă Trasă
de pers. Omnlbtu mixt

Petroșeni 6.10
Banița — _ 6.53
Crivadia _ _ 7.37
Pui — _ 8.20
Hațegă — _ 9.01
Streiu — 9.52
Simeria — — 10.31


