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Brașovti, 4 Augustu 1887.
„Nn vomă înceta » reclama drepturile, de ce

tățeni pentru marea maioritate a poporațiunei trans- 
laitane, care geme sub supremația Maghiarilor!!.“

Va bate la ochi multora, că în răspunsulfi 
acesta, ce l’a datu, precum scimă, „Narodni 
Listyu fâiei tiszaiste din Pesta, este vorba numai 
de „drepturile de cetățeni.“ F6ia cehică susține, 
că aceste, drepturi ale Slovacilorfi, Rutenilorfi; 
Serbilorfi, Croațiloră, RomânilorO ș. a. suntu adi 
călcate în picidre și declară, că nu va înceta a-le 
reclama pentru ei.

Cum se pdte, vorîi dice unii seu alții, ca 
„Narodni Listy“ să reclame simplu numai drep
turile ndstre de cetățeni, când foile unguresc! ne 
asigură pe fiecare <Ji, că avemft „drepturi ce- 
tățenescl“ berechetu, numai câtu nu voimu să 
ne folosimu de ele cum se cuvine?

Cum să ne esplicămu, că organulu de frunte 
alu Cehiloră boemi găsesce isvorulfl râului de 
care suferimu aici în Translaitania, tocmai în 
faptulu, că suntemu despoiațl de drepturile de 
cetățeni, când adversarii noștri numai de aceste 
drepturi ne vorbescti .și mereu ne îmbiiă c.n ele, 
fără ca noi să le primimu?

Fiindcă nu se pdte presupune, că o tdiă 
condusă de dmeni distinși și învățați, care și ei 
luptă la rendulu loru pentru limba și naționa
litatea loru, să nu aibă înțelegere pentru păsu
rile ndstre a celoru din partea de dincdce a mo- 
narchiei, mulți ar putea fi seduși a crede că 
„Narodni Listy“ are în vedere unu soiu de 
drepturi cetățenesc! cu totulu deosebite și că prin 
urmare reclamă nisce drepturi escepționale pen
tru popbrele nemaghiare din Croația, Ungaria 
și Transilvania.

Cu atâtu mai multă voru fi înclinați unii 
a presupune așa ceva, cu câtu ei audă de or
dinarii vorbindu-se la noi de drepturi naționale- 
politice în oposițiune cu „drepturile cetățenesc!,“ 
ce ni le oferă mereu adversarii dela putere.

In realitate însă este greșită acAst.ă presu
punere. Suntu în rătăcire cei ce arii crede, că 
f'6ia cehică reclamă pentru popdrele nemaghiare 
alte drepturi, decâtfl acelea de cari se bucură 
Maghiarii arjl. Pentru ea, ca pentru ori-ce omfi 
cu minte, nu pot.ă esista în unulu și același stată 
constituțională drepturi deosebite cetățenescl, nu 
pdte fi vorba de drepturi cetățenesc! speciale ma
ghiare, slovace, române ș. a. precum nu pdte fi 
vorba de-o libertate care să fiă alta pentru Un
guri, și alta pentru Români și Slavi.

Drepturile cetățenescl trebue să aibă una și 
aceeași sorginte pentru toți cetățenii statului: 
dreptatea, libertatea și egalitatea, de care trebue 
să se bucure toți în aceeași măsură.

Dreptulu celă mai de frunte alu cetățeanului 
este dreptulu liberei sale individualități. Princi- 
piulu de libertate și umanitatea chiar pretinde 
înainte de tdte respectarea caracterului particulară 
individuală ală cetățeanului, căci cu individua
litatea lui încdtă și viața lui. Prin urmare îndată 
ce cetățdnului nu i se dă putința de a-și apăra 
și desvolta liberă în stată individualitatea sa, 
elă încetdză de a fi cetățeană îndreptățită și de
vine ună paria, ună sclavă ală celoră ce stăpâ- 
nescu statulă.

Și în adeveră ce suntu a<Ji cele trei milidne 
de Slovaci, jumătatea de milionă de Ruteni din 
Ungaria, milionulu de Șerbi și CroațI și cele 
trei milidne de Români, dăcă nu sclavii elemen
tului ungnrescu dela putere?

Drepturile cetățenescl, cu cari ne îmbiiă 
mereu Ungurii, nu simtă decâtă lanțulu aurită 
în care ei voru să ferece libertatea ndstră.

Unguri lă se bucură de deplinulă scutu ală 
individualității sale, elă este cetățănu comiwe il 
faut în stătu. Dela Română, Slovacă, Serbă 
ș. a. însă pretinde ca să se lapede mai întâiu 

de individualitatea sa, de limba și naționalitatea 
sa, spre a se împărtăși apoi de cetățenia, de 
care se împărtășesce elă.

Cu alte cuvinte să fimu sclavii elementului 
ungnrescă, se tnuriniu mai ânteiu desbrăcându-ne 
de totă ce constitue vieța ndstră individuală na
țională, ca se ne putemă face părtași de liber
tatea și egalitatea ungurăscă.

Are dreptate dăr „Narodni L;sty“ și cons
tată celă mai mare adeveră, când afirmă, că po 
pârele nemaghiare din Translaitania nu se bu
cură de drepturile cetățenescl. Aceste drepturi 
le esercită în realitate numai Ungurii dela pu
tere, sub a căroră supremația gemeinu adi.

Nimică surprinzătorii nu vedeniu der în 
faptulu, că Cehii reclamă drepturile cetățenescl 
pentru [miliânele de Nemaghiari din țările co- 
rdnei s-lui Ștefană, ci ceea ce ne surprinde este, 
că Cehii așa târziu se trezescă a face ce era 
datoria loră, ca poporu cultă și cu nobile as- 
pirațiuni; că prea târdiu se deștâptă a face ceea 
ce pretinde interesulu bine înțelesă alu libertății 
loră proprie naționale în sînulii acestei împărății.

Ori doră liberală esercițiulă drepturiloru cetă- 
țenesci de cătră popdrele nemaghiare din partea 
de dincdce a monarchiei nu este totodată garan
ția cea mai sigură, că drepturile cetățenescl ale 
poporului cehică voră fi scutite și respectate în 
partea de dincolo de Laita?

Nu fără cuventu le făceau diarele ungu- 
resci de curendă Cehiloră imputarea, că condu
cătorii loră au umblată pe la Peșta după ali
anța Unguriloră. Ei trăiau în rătăcirea că-și 
voru pută asigura libertatea loră prin pacturi 
separate cu cei mai tari. Acum însă se deștâptă 
Cehii și ne pare bine că începă să recunâscă că 
nu pdte trăi în acâstă monarchiă Celiulu ca omă 
liberă în Boemia, pănă ce Românulă va fi scla- 
vulă altora în Transilvania.

Din afară.
După cum comunică o telegramă din Con- 

stantinopolă, Porta desaprobă purtarea regențiloru 
bulgari și acțiunea prințului Ferdinand. In lo
cuit! lui Riza-bey, care a fostă rechiămatu, s’a 
numită comisarii supremă peste Bulgaria subse- 
cretarulă de stată în ministerulu de esterne Artin- 
efendi Dadian.

Din Pirot se anunță, că între emigranții bul
gari, ce se află acolo, domnesce mare iritațiune 
din causa venirei prințului de Coburg în Bul
garia. Ministrulă de interne sârbescă a dispusă 
cea mai strictă supraveghiare, eventuală escor
tarea loră la graniță.

O telegramă dela corespondentul^ din Bu- 
curesci ală fdiei „Râpublique fran<țaise“ cjice, că 
debrece Turcia e hotărîtă a întreprinde o acțiune 
energică, n’ar fi cu neputință ca, în cjiua în care 
prințulă Ferdinand de Coburg ar întră în Ter- 
nova, trupele turcești se ocupe Filipopolulă. In 
armata bulgară nu te poți încrede și ună mem
bru ală cabinetului română s’a esprimatu că 
dăcă prințului Ferdinand de Coburg îi e scumpă 
viăța, atunci să se întbrcă câtu mai în grabă la 
Ebenthal.

„Fremdenblatt11 e informată din Constanți 
nopolă, că Exarchulu bulgară a refusată a tri
mite ună delegată, care să-lă represinte la intra
rea prințului de Coburg în Ternova și în Sofia.

In Sofia, după ce a apărută proclamația 
prințului, Mitropolitul» Clemente a servită în Ca
tedrală ună Tedeum, ăr în urmă a rostită o 
vorbire, în care a disă că tbte partidele ară tre
bui să se alăture lângă prințulă în speranță, că 
elă va pricepe să scâtă țâra din crisa actuală și 
că îi va succede a împăca pe Rusia, stabilindă 
bune relațiuni între poporală bulgară și între 
liberătbrea lui. Prințulă s’a gândită la acesta 
îndată ce a fostă alesă. Acum fiăcare pdte să 

își esprime liberă părerea sa, fără a se teme că 
va fi arestată. Acbstă vorbire n’a produsă bună 
impresiune. F6ia bulgară „Swoboda“ averti- 
săză pe Bulgari să se ferăscă de acestă agita
torii , ale cărui sfaturi totdăuna au submi
nată țâra.

„Pol. Korr.“ e informată din Parisă, că în 
cercurile politice franceze deșteptă călătoria prin
țului de Coburg în Bulgaria forte seriose îngrijiri 
în privința atitudinei ce o va lua Rusia; cu t6te 
astea, se consideră posibilă ună drumă de a 
ajunge la bună sferșită cestiunea bulgară: prin
țulă, care contra Rusiei nu se va pută susțină, 
să dovedâscă mare prevenire față cu Țarulă.

Foia oficibsă rusă „Nord“ din Bruxela pu
blică o aspră notă oficiosă contra prințului de Co
burg și declară, că aventura lui va lua fbrte cu
rendă ună tristă sferșită. In același timpă de
clară corespondentulă din Petersburg ală lui 
„Nord“, care stă în cele mai intime relațiuni cu 
Griers, că Rusia nu va recunbsce niciodată pe 
prințulă de Coburg nici ca principe, nici mă- 
cară ca regentă provisoriu. Plecarea prințului 
o înfâțișeză „Nord“ ca o intrigă egoistă a rude- 
niiloră sale orleaniste.

SOIRILE PILEI.
„România liberă“ primesce din Predeală scirea, că 

finanții ungur! au împușcata, la unO puncta de 
grăniță, p’unO locuitoră din România, sub cu- 
ventă că făcea contrabandă de lână. Omorulă ar fi eo- 
misO pe teritorula română. Justiția română ancheteză. 
„Unirea" insă dice, că împu.șcatula era supusă austro- 
ungarO.

—x—

In 10 Augustă n. o patrulă de finanți, din despăr- 
țămentula gardei finanțiare, ce staționeză peste vâră în 
Piatra-Aibă, a adusă în Mercurea două părechi de 
boi grași ce i-a confiscata sub cuvânta că au fosta 
introduși din România ca contrabandă. De asemenea au 
fostă confiscați și 20 de porci, ca fiindă Introduși 
iotă ea contrai)iudă din România. Boi: și porcii eonfis- 
caț’ se voru vinde de cătră solgăbireiată la tergă prin 
lieitațiă.

—x—
Precum comunică „Kronst. Ztg.“, tinerulă Aug. 

Schwarz, fiulă directorului eassei de economii de aci, 
după ce a depusă în anulă acesta esamenulă de matu
ritate la gimnasinlă ev. săs. cu distincțiune, a intrata ca 
invățăcelă in fabrica de pele a d-lui fosefă Duck din loca. 
Ună maturisanlă cu șorțulă dinainte lucrăndă intr’o fa
brică e ună casă, pole, unică în felulă său. Fapta însă 
e lăudabilă și vrednică de imitată. E totodată o leețiune 
dată celora caii, în spiritulă mărginită, desprețuescă me
seria.

—x —
Cu ocasiunea escursiunei arliștiloră și seriitoriloră 

unguri prin Brașovă, filiala de aci a Kulturegyletului ar
deleană vră să le erate iote produsele literare 
ale maghiarismului din Brașovă. Negreșită că 
principala și aprdpe uniculă produsă „literară" ală ma
ghiarismului de aci va fi codița patriotică. Adevărată 
giuvaeră literară ȚăncălăescO.

—x—

La 25 Septemvrie 1887 se va țină concursă la uni
versitatea din B ucu resci pentru ocuparea a 6 burse 
la ședla normală superiără din acelă orașă și anume: 
3 in secțiunea de litere și 3 in cea de seiințe.

—x —

„Luminătorului" i se denunță, că învățălorulă 
română dela șcăla confesională din Checia română, 
comit. Toronlală, lulin Barbulescu, a fostă premiată de 
ministrulă instruețiunei ungurescl cu șăpte galbeni pentru 
„succesulă splendidă" obținută în scăla sa prin propu
nerea «limbei statului". Indignarea poporului e la culme 
de acestă mișeliă dăscâlăscă — cum o numesce confra
tele nostru — căci învățătorulă a mersă pănă a propune 
și socotela și geografia în limba ungurescă, ba a îlivăța 
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pe copii cântece naționale maghiare. Sci-va autoritatea 
ndstră școlară să ’șl facă datoria?

—x—
Pentru serviciile aduse maghiarismului au lostă 

.pricopsiți" de ministrulă Trefort preoții gr. or. Ionii G o 
ronă din Fețcu, Vasilie (Lad.) Goronă din Gelgeu. 
Teodoră Purdeană din Gârbova de susă, Grigorie Cure 
din Peușa, 16nă Jorja jun. din Almașă Blassea, lonă 
Gogă din Romita, pe toți eu câte 50 fi. — Votă fi ți
nuți minte!

—x—
Esecutorulă de dare din Pesta. Boronkay, a de- 

fraudată vr’o 1500 fl., precum spune „E-su. Esecutorulă, 
care a dispărută, e urmărită.

—x—
In Olahfalău au murită dela 13 Iulie pănă la 

11 Augusto n. 138 persâne din causa diareei cu sânge. 
— Autoritatea a luată vr’o măsură sg curme rgulă ?

—x—
Mașinistulă Karol Steiner dela calea ferată austro- 

ungară in Seghedină a primită, cum spună foile de acolo, 
o provocare oficială din Petersburgă ca sg ’șl dovedăscă 
înrudirea sa cu reposatulă Cresus, br. Stieglitz. Mași
nistulă, care e greu bolnavă, are — precum se (Jiee — 
perspectiva d’a moșteni mai multe milione de ruble.

—x—
Locotenentulă Iosifă Micană in reg. 75 <le in- 

fanteriă e transferată din statulă scOlei reale superiăre 
din Eisenstadt la regimentă.

SERATA.
STUDENȚILORU ACADEMICI IN BRAȘOVU

Cetisemă intr’unulă din diarele d’aci că Sâmbătă, 
1/13 Augustă, Studenții academici români voru da ună 
balO in sala dela HolelO No. 1. Necunoscândă Brașovulă 
decâtă din drumulO de feră și doritoră d'a rătăci o lună 
printre munții și văile Ardeiului rCsăiitenă, acesta anunță 
ml-a smulsă clasica exclamare a lui Arhimede. Evrika! 
strigai eu și-mi ținui următoru'ă monologă : .Uni) hotelă, 
care posede o sală de bală, n’ar pute, < ând se intitu 
lâză Nr. 1, să nu corespundă numelui. Deci voiu fi aci 
de sigură confortabilă instalată. Apoi, avendă balulO 
la îndemână, nu voiu lipsi de a’lă popula cu insuficiența 
p-rsonei mele, avendă astfelă ocasiunea de a face cu
noștința frațiloră mei d’aci, cu cari voiu pută ușoră ho
tărî programa viitOreloră mele escursiunb. Decă pro
verbele nu sunlă Iote pe deintregă adevărate, suntă insă 
unele pe jumătate. Din ace.-tă categorie e și acela, 
că .Socotăla d’acasă nu se potrivesce cu cea din piață', 
căci decă partea primă n’a corespuns!) c ât uși de puțină 
așteptăriloră, cea din urmă s’a realisată cu priso-ă.

Plecai der din București, orașulă bui-uritioră și 
alO prafului, Sâmbătă diminăță, și ajunsă in orașulă co- 
rOnei după amiaejă, trăsei la hoteluli) celă dinlâiu ca 
numărD, dăr pentru acesta nu mai puțină celă din urmă 
ca conforlă, și, fidelă itinerariului ce-mi holăiisemt), sera 
coborii in sala de bală, a cărei singură calitate e spațio- 
sitatea, și a cărei goliciune și sărăcie de decori) in za- 
dară s'au ostenit tinerii noștri s’o acopere cu bogăția ghir
landelor de bratjl, înfășurate în torsade tricolore. D’asnpra 
Intrărei din fața celei principale inițialele A. li. (Aca
demicii Români) scrise sub însemne de scrimă și înca
drate Intr'o asemenea torsadă, ne da încredințarea că 
inițiatorii suntă din acei tineri, cari voră ara cu sâr- 
guință in ogorulă românismului. Dăr itnulțirea visitato- 
riloră și întâlnirea unui numără însemnată de cunoștințe 
gingașe din București, îmi curmară îndeletnicirile-mi 

grafice. Eram cn pays de eonnaissance, și, mulțămilă ama
bilității prieteniloră d’aci, pe cari câte-va minute mi-au 
fostă de ajunsă sg nti'i câștig — fiindă recunoscută spi- 
ritulă loră de ospitalitate — eram mai multă decâtă 
intr’o țeră cunoscută, eram chiar ca’n țâra mea.

Fiindă date aceste premise, înțelege credă orl-cine 
ușoră conclusiunea. Astfelă am găsită petrecerea din 
cele mai plăcute și însuflețite. Obrazele gingașe, figu
rile vesele, spiritulă comunicativă și entusiastă ală pu
blicului, au fostă atâte cuvinte ca, cu totă lipsa de gustă 
a repertoriului musicanțilon), petrecerea sg se prelun- 
gescă pănă la 4'orile d’albe. Și nici nu putea fi altfelă, 
când gingășia dănțuitOreloră ațițândă dorința d’a le ad
mira și în clară obseurulă dimineței, făcea pe tinerii 
academici români, totă p’atâtă de buni dănțuitori ca și 
buni școlari, și, nu ne îndoimă, viitori buni patrioțl și buni 
Români, sg fiă infatigabili in satisfacerea tuturoră dorin 
țeloră, cari totd'auna la femei, și cu atâlă mai multă 
când ele-să tinere și frumose, adecă iubite și sărbătorite, 
sunlă fără de sfirșit. Tocmai când gorile colorau cu ro- 
salbă pefeculă de ceră albastru dintre Tempa și dâlulă 
Străjii, tocmai in momentulă deșteptării firii, ne-aduse- 
rămă aminte, unii că avramă sg mergemă in cutare es- 
cursiuni, ăr alții, mai fervențl adoratori ai deului Morfeu, 
că uitaseră de somnă, și, trebuindă sg ne despărțimă, 
ne făcurămă pote pentru prima dată o urare cu părere 
de rgu, căci ne luarămă 4|Uă bună, făr’ a ne prea-veni 
la socotelă, cu iotă obosela ce ne cuprinsese după o 
nOpte sfirșilă prea de timpuriu, când amă fi dorită ca ea 
sg se șfirșâscă ori câtă de mai târziu.

Audă că beneficiulă bănescă ală tineriloră organi- 
satori ai pelreccrei a fostă curată malefitiu; ce vrâi însă 
sg câștigi altă, când petreci, decât plăcere și mulțămire, 
și aceste au fostă nemărginite, lucru pentru care fe.ici- 
lămă pe studenții academici români, cum felicitămă și 
pe toți acei cari au avută norocirea sg ia parte la 
acâstă petrecere de veselă amintire. ***

Concertu în TușnadA.
Tușnadă, 1 (13) Augustă.

Iu Tușnadă a fostă ună concertă, în sera de 30 
Iulie, dată de d-m. lulia Cocorescu, artistă forte apre
ciată de concetățenii sgi bucuresceni. D-șora O’ga Gri 
gorowitz, violinistă, și d-na lulia Piager (din Bucures'-i) 
au oferită eoncertistei grațiosulă d-lorfl corn ursă. Din 
programa alăt rată se pole vede câtă a lostă de intere
santă și variată acestă concertă, la care a alergată tgtă 
lumea câ'ă ș’aflâ în Tușnadă, vre o 140 persone. S:da 
era prea mică pentru cei cari doreau s’auijă pe artiste, 
pică artiste, fiindă că fiă care dintre d nele susmențio
nate a dată probe că suntă înăestrate cu adevărate ta
lente musicale.

E'ă programa care s’a eseculală : I. 1 a) Preludiu 
de Mendelssohn. 1>) Romanță de Mendelssohn-Liszt. c) 
Danță ungurescă de I. Brahms. — Cântate de d na J. 
Cocorescu. 2. Arie din „Trimbițașulă din S:v kingen1* 
Nessler, cântată de d-na lulia Prager. 3. a) Largo 
con gran expressione de Beethoven. b) Mare polonesă 
de Cliopin, — cântate de d na J. Cocorescu.

II: 4 Mein Lied, de Gumbert, — cântată de d-na 
J Prager. 5. a) Arie de Bach. b) Andante de Men
delssohn, cântate pe viâră de d-șOra 0. Grigorovitz. 
6) a) Ană românescă: Inzadar în larga lume. b) Aiiă 
ungurâscă: Piros, piros etc,, cântate de d-na J. Prager. 
7. a) La fileuse de Lilo'ff, b) Etudio de Beriot, cântate 
de concertist ■.

D-.șOra Grigorowitz a fostă admirată în cele douâ 

bucăți ce a esecutată pe violină. D na I. Prager a fostă 
bisată de Unguri în c&nte ulă maghiară „Piros, piros«.. 
D-na J. Prager are o voce fdrte clară, dulce, suavă, care 
încântă pe oricine o aude. D na 1. Cocorescu are o 
măestriă deosebită și aplausele unanime ale streiniloră 
și ale Româniloră i-au dovedit’o.

Toaletele dameloră au fostă simple, d6r cu gustă. 
Am remarcată pe d na Stănescu cu fiica sa, încântătOre 
domnișdră, pe care toți au admirat’o aci; d-na Stănescu 
M., asemenea o tângră cu doug smaralde negre în uită
tură; d-na dr, Cloaje; d na Floriană cu fiica sa Elena, 
înărgăritarulă Tușnadului, absolventă a conservatorului 
de musică din Pesta; d na A. P. Petrescu. veselă și în- 
cântătdre; d-na Wachmann eu gingașa sa fiică etc. etc.

Numgrâse buchete s’au oferită concertisteloră. La 
9’/a ore tdtă lumea s’a întorsă acasă încântată.

Valea Buii, în 28/7 1887.

Domnule Redactoră ! Deși târejiu, dăr vâijândă că 
nimeni nu scrie despre alegerea din cerculă electorală 
Agnita, în șirele următore vină și eu a vg face o scurtă 
dare de semă despre decursulă alegerei de deputată 
dietală in acesta cercă. Deputatulă, după cum vg este 
cunoscută, e totă celă vechiu, Baussnern, deputată na
țională săsescă cu programa guvernamentală. Români 
din acesta cercă au participată puțini, și anume numai 
nisce călbejițl de pe Valea Buiei și părțile Cincului. 
Dintre acești călbejițl mai mulțl au fostă angagiațl pen
tru candidatulă opozițională Halâsz Gedeon, insă temen- 
du-se sg nu pice la rgcâre nu știau cum mai în grabă 
se-șl despeneze cbrnele ornate cu „âljen Halâsz Gedeon< 
în tricoloră maghiar și sg o ia care încâtrău. Cum că 
și oposiția nu se sfiesce a folosi Iote apucăturile pentru 
candidații sgi, ne dovedesce modulă cum s’a corteșită 
fiind folosită popularitatea distinsului patriotă maghiară 
Mocsâry, 4'cendu se poporului că și acesta candidată va 
stărui ca și Moe<âry pentru apărarea naționalilățiloră.

Să vedemă acuma oile Gălbejite care s’au dusă și 
s’au întorsă săturate și bine adăpate în sunete de cim- 
bale bine rgsunătore, cu pene ungurești în egrne, la a 
legere. Fără îndoială loculu primă ilă ocupă .Oratorul" 
Nicolae Cismașiu preot u gr. or. în V eseu dă, o 
personă mire în trupă însă fOrte mică in spirită, care 
așa discursă programă a ținută la Crâșma Calicului (e 
proprietatea Redaeț. Calicului) de lângă Coveșiu alegă- 
toriloră, îticâtă credeai că are călduri, să fi văzută la 
gesturi fine și plăcute.

Candidatulă încă a fostă de față, dâr nepricepend 
vorbirea oratorului i s’a tălmăcită de ună maghiară, 
ii mulțămea prin complimente ceea ce încuragea și mai 
multă pe Părintele oratoră, care seie D-cjeu de-a predi
cată vre o dală credincioșilor) sgi în biserică! După a- 
cesta a urmată în cârciuma Calicului de lângă Coveșiu 
tocana și rachiulă, apoi sg fi vgijută chefă I Durere nu
mai că părintele „oratoră. s’a trezită diminâța în staulă, 
unde a tnai avută și nenorocirea de a i se înstreina 
pipa cu țevea cea lungă și fină de cireșă. Mai urmâză 
.bravii, preoți gr. cat. luachimă Nistoră din Ste- 
nia, Publiu V1 a d Jânos din Șialdorfă, Velteană 
din Ghisiasa de susă, Oross din Vecerdă și alțl călbe
jițl cari fiindă din părțile Cincului nu mi i aducă a- 
minle, insă le voi erua și publica numele.

Urmâză acuma ună pretinsă mare proprietară ro
mână din Rfivășielă, ilă chiamă lom Jurca, care nu 
s’a rușinată și în călătoria cătră Agnita a ospgta și a- 
dăpa oile călb“jite de pe Valea Buii în casa sa propriă 
cu pâne, slănină, vină și vinarsă, de gândeai că tine

FOILETON U.
(29)

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

X.

Cursa.

Podestatulă se intorsc zimbitoră in sala banche 
tului după ce isprăvi vorba cu sergentulă Barlolomeo. 
De multă vreme nu-lă văijuse nimeni dintr’ai lui așa de 
voiosă, fiindcă de obiceiu fața acestui omă era ea o 
mască tragică cioplită din marmură. Insă acum lața’t 
se descumtase și se vedea pe densa o bucuriă liniștită. 
— P6te era veselă pentru că omorîse ună omă!

Felice Badoer, care de câteva secunde căuta cu 
ochii pe Martinengo pentru ca să-i arate totă mulțumirea 
lui, Felice Badoer, care pâte beuse cam multă vină de 
Falerno încă celebru pe atunci și așa de multă cele 
brată odinidră în versurile sale de poetulă Orațiu, Felice, 
cjicemă, se sculă iute dela masă și se duse drepto la po- 
destatulă: — Ah, scumpe amice! — ii 4lse luându-lă 
de gâtă cu amândouă mânile — ne-ai dală o serbare 
într’adevără splendidă. Câtă recunoscință îți sunt da
toră!... și cum ași putea răsplăti odată serviciulă ce 
ml-ai făculă?

— Ești mulțumită? întrebă podestatulă uifându-se 
în ochii lui Felice Badoer pentru ca să s’asigure dăcă 
era la diapasonulă celorlalți meseni, a cărora bucuriă 
era totă âșa de sgomotâsă ca vinurile de Falerno, de 
Tukay și de Palma Christi,

— Sunt încântată, scumpulă meu podestală, sunt 
încântată! — d.se fânărulo patriciană, căruia-i veni gus- 
tulă să sărute pe noulă său prietină pentru ca să-i pro
beze mulțumirea sa.

— Atunci nu ceru altceva și mă simtă destulă de 
răsplătită pentru ostenelele mele! — răspunse pode-ta- 
tulă zimbindă. — Der scii că signora Veneția a <jt“tî că 
doresce negreșită să plece chiar deseră spre Padova ca 
să se culce in schitulă Feteloră nobile?

— Pentru ce sg plece? Nu’i destulă de bine aci? 
întrebă destulă he naivă Felice Buloer.

— Vorbele acestea ce le arum au mare
preță pentru mine, fiindă <ă conțină complimentulă celă 
mai măgulitoră și celă mai desinteresată din <âle mi- 
s’ar fi putută adresa / — 4lse podestatulă zimbindă. — 
Ci fote acestea sg-ml dai voiă sg-țl spună că nici nu 
te poți încerca să fad vre-o obiecțiune...,

— Pentru ce?
— Mai ânleiu fiind că ai fi tare mâhnită d’a nu face 

voia logodnicei d-tale. ..
— Negreșită!
— Afară de acăsta signora a disă, că nu voesce 

sg i se pregătăscă ună apartament!) la Isola Bella.
— Aș!!-., adevărată!
— fn sfîișită, decă trebue să ți spună totă, trebue 

ca signora să plece numai dez,â ă; invitații noștri nu 
și-au perdută mințile cu desăvârșire, insă n’are să mai 
trâcă multe cesurl și au să dea o priveliște de care tre 
bue să-o cruțămă pe logodnica d-tale.

— Ai dreptate.
— l)6r d-ta, nu vrâi s’o însoțesc!?

— Trebue s’o însoțescă!... Să plecă tocmai când 
petrecerea este in puterea ei!........ <j'se Felice tân-
guindu-se.

— Oh, n’o să te duci pănă la Padova — 4He po
destatulă — și peste câteva ceasuri o să te poți intârce, 
fii sigură. Logodnica d-tale mai are, afară de servitorii 
săi. și două surori dela schiță, cari o aștăptă la hanulă 
din Peschiera, unde trebue sg dorină. Du-o dăr pănă 
acolo și Int6rce-le pe urmă să petreci noptea aci, unde 
suntemă, după cum vecjl bine, gata sg îngropămă voiosă 
vieța d-tale de flăcău.

— Așa mai merge. Adineaori mă speriaseșl! cjise 
Felice a cărui fisionomiă copilărescă se lumină.

— Ei bine, fiindă că totulă este astfelă regulată, 
p<5te c’ar trebui să te duci să veijl dăcă vre-unulă din 
omenii d tale este in stare să te însoțăscă la Peschiera.

— Oh, nu iau cu mine decâtă numai pe gondo
lierul!) meu Ricardo.

— Vestesce’lă der, mi-se pare că este josă... Eu 
mă ducă să însciințeză pe logodnica d-tale. că este gata 
Iotă pentru plecare I cjise podestatulă, care nici nu tresări 
măcară când aucji numele nenorocitului pe care-lă asa
sinase.

Cum se despărți Felice Badoer, podestatulă se in- 
dreplâ în fundulă salonului cătră o terestră des< hisă in 
parcă. Acolo fugise Veneția, mâhnită de desordinea 
cestei mese, unde totulă fusese par’eâ jefuită și undi tu
tuia era numai o amestecătură. Veneția privea cum iâ- 
sărea luna dela spatele pădurii din Isola B-dla, a efu-i 
verdeță închisă sămăna cu o dantelă nggră uriașă pe urni 
ceră de ună azură necomparabilă și presărată ca stele
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scie ca „fericire» a adusă elă pe capulă ccloril ade 
meniți. Nu ine miră insă de Sur du Gligorașă și 
Vintilă Mici A ușii, proprietărașl din Caltvaser, pecari 
nici nn, t așă li notatei, dâr suntă dineul cu câteva clase 
gimnaziale și din familii bune, însă ei îșl biteu șerpa- 
rele ce băeții in tergii că au sg intre pilulele, încât ă fă
ceau și celorlalți gustă de a tnerge la alegere, mă miră 
insă de învățătorulă gr. cat. din Borta, Dumitru 0- 
prișă, oină independentă și cu o stare bună, ce l'a in- 
demnată a lovi așa lare in națiunea sa, ale cărei rnlă- 
dițe are ale cultiva?

SeițI d vdstră sentința ce a pronunțat’o asupra-vă 
primulă coiieșă ală candidatului oposițională ? Etă-o: 
„Vai și amară de poporală românescă, care are astfelu 
de preoți și conducători, cari nu se genau a umbla după 
mine pentru... prețuia unui votă și eu care uici nu va câș
tigi niciodată drepturile pentru care luptă.» Vă trebue 
o sentință mai aspră ca asta? Nu uitați olensa, ce ați 
tăcut’o poporului română care acuma pentru a 3 oră a 
dechiarată solemnă prin delegații săi la Sibiiu ținuta 
nostră ca Români și cetățeni leali ai acestei patrie. 
D-cjeu să vă ierte, că bună e și milostivă, noi insă nici
odată.

Mustrarea consciinței să vă urmărescă pănă în 
mormentă ca pe toți vărsătorii. Minor.

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

Ocnele și industria dela Stassfurt.
(Urmare.)

Ocnele din Stassfurtulă vecliiu suntă proprietatea 
stateloră: Prusiei și ducatului de Anhalt, și ca margine 
între ele au lăsată o fășiă de 30 metri și ambele le es- 
ploatâz'i in regiă, er celelalte din Neustassfurt, Wester 
egeln, Leopoldshall etc. suntă proprietatea unorO socie
tăți pe acții. Ocnele dela Aschersleben suntă înecate 
de 2 ani și societatea a fostă eonsfrinsă să deschidă 
altă ocnă.

Pe la orele 8 a. m. ne pre- entarămă la biurouiă 
salinelofă avendo cătră șeium lorf: o adresă din partea 
direețiunei generale a mineloră, d’a ne arăta etablismen- 
tulă cu tote aparatele și amănuntele lui, și a ne da con
ducătorii și lămuririle necesaii.

Aci ne comunică ună funi țion iră, că dâcă voimă 
să int-ămă in ocne, fiindcă în mi multe locuri păreții 
suntă umedî, ba de pe unii chiaril picură, pentru a nu 
ne murdări hainele năstre e necesară, să imbrăcămu 
haine de băieși și ne puse la disposiliă nisce costume 
vechi ce atârnau de unu cuieră; erau p ovăda'e cu mii 
de petece, și a loră curețeniă nu pole fi descrisă. To
tuși dorința d’a pătrunde adâncă in sânulă pământului 
și de a visita ocnele ne fă u să trecemă cu vederea ne
curățenia haineloră, și urmarămă esemplulă venerabilu- 

1 ni nostru profesoră, care și de nslăda'ă ne premerse cu 
esemplu. In curendă ne vădurămă cu totulă schim
bați de nu ne mai puteamă cunâsce unulrt pe altuia ; se 
părea că in acelă mom°ntă amă sosită dela polulă nor
dică dela Eskimoși, său că amă devenită colegi ni lui 
Culă ursarulă.

După travestire visitarămă diferitele departamente 
ale magazieloră unde se magazinâză, cântărește, ba chiar 
și macină sarea gemă, care, înroșită cu o soluțiune de 
reră apoi comprimată in formă cubica, se vinde ea sare 
de vite. După vederea tuturora magaziiloră sosirămă 
la gura ocnei. Ocnele se compună din betage, eelă din 
urmă la o adâncime de 1060 metri. Pentru scăterea

sărei la gura ocnei se aflau 2 mașini de abură, fiieare 
de câte 150 puteri de cai cari s<otă sarea din cela din 
urmă etagiu in timpă de 1 minulă. in timpă normală 
însă numai una din ele se intrebuințeză pentru scolerea 
sărei, er cealaltă servesce la espcd'aroa Iu răioriloră in 
ocne și inapoi. In cesulă unei catastrofe, când apa din- 
tr’o parte seu alta ar inunda ocnele, atunci aceste ma
șini voră fi întrebuințate pentru punerea in mișcare a 
pumpeloră, ce suntă aședate Ia gura ocnei. Ca scâlerea 
apei să se săvirșescă și cu mai mare iuțâlă și siguranță, 
in ocne în ală 4-lea etagiu e a.șeijată o altă pumpă cu 
abură de 400 puteri de cai, er acum stă neinlrebu- 
ințală. (Va urma).

Dare de s6mă,
asupra contribuirilorii incurse în favorulă scilei româ- 

nescî gr. cat. din Lăpușulu ungureștii.

Lăpușulu ungurescu, Iunie 1887 *)

La începutulă anului curentă s’a cumpărată pe săma 
scolei gr. cal. române din Lăpușulă ungurescă o gră
dină în preță de 850 II. v. a. Pentru acoperirea acestei 
sume s’au făcută mai multe oferte marinimose, pe cari 
veniină prin acâsla a-le chita prin o dare de semă pu
blică, pe lângă espresiunea celei mai profunde mulțămite 
marinimoșiioră contribuitori.

Senatulă scolastică era necesitată a cumpăra acestă 
grădină, fundă in imediată apropiere de curtea scolei și 
prin urmare de cea mai mare îndemână, ca locă de gim
nastică, și afară de asta ajungendă cu o parte cătră o 
stradă, ea este fărte acomodată pentru ridicarea unei 
case, ce ar pute aduce ună venită sigură scolei. Nepu- 
tându-se insâ acoperi pe deplină acestă sumă din fon- 
dulă scolei, mai mulți p. t. domni români, cu tragere 
de inimă pentru cultura poporului română, au ajutată la 
acoperirea acestei sume prin marinimosele loră eon’ri- 
buiri; și anume:

1) Pe lista de contribuire Nr. 1 din Deșiu.-P. T. 
d nii: Gabrielă Mană, advocată 10 fl., Gsizer Akos 1 11., 
Augustină Munleanu 4 fl., Vasiliu Hossu 3 fl., Dr. Teo
doră Mihali 5 fl., Georgiu Dragoviciu 2 (1., Alexandru 
Râko zi 1 fl, Alesin Bogdană 1 II., Alesiu Hossu 1 fl . 
Dr. Dumitru Ciuta 1 fl., Petru Anca 1 fl.. Petru Mure 
șianu 1 fl., Alesandru Cheresteșiu 1 fl., Ioană Clv.res- 
teșiu, preotulă S. Ioanei 1 fl. S una 33 fl. v. a

2) Pe Usta Nr. 2 din Gherla: Ilustritatea Sa d-lă
Episcopă Ioană Szabo 20 li. D-nii canonici: Ștefană 
Bilțiu 1 II., Miehailă Șerbană 1 fl., Demetiiu Coroi.nă 
2 fl., Vasiliu Popă 1 fl., și Euseb.u Cartice 2 fl. D-mi 
Nicoalu F. Negrnliti. redactoră 21 (1., Lazară Huza 2 fi.. 
Vasiliu Pordea 1 fl., Georgiu Pasco 1 fl., Vasiliu Gr. 
Borgovană 2 II., Dr. lulm Sunonă 1 fl.. Dr. Ioană Popă 
1 fl.. Ioană Hodoreanu 1 fl , Gregoriu Stețiu 1 fl.. Teo
doră Lupu 1 fl., A Todorană 1 fl., Ioană Hodișină 1 fi, 
Vasilie Suciu 50 er., Vasiliu Onciu 50 cr., Cineva 50 cr., 
Ioană Boeriii 50 cr., Ioană Doliană 50 cr., Andreiu Câm- 
până 20 cr., Nieolan Moldovană ’O cr. Alesandru Iarda 
10 cr., Augustină Popă 10 cr. și d-nii teologi semina- 
riali 10 fi. Suma 73 fl. (Va urma,)

Ultimo sciri.
Ternova, 14 Augustă. — Astătjl la 6rele 12, 

principele Ferdinand de Coburg s’a dusă cu 
mare ceremonia în sala marei Sobranii și a de
pusă jurămentulu Constitnțiunei.

D. Stoiloff, președintele consiliului, a cetită 
manifestulă principelui eătră poporulft bulgară. 
Acostă cetire a fostă primită cu entusiasmă.

*) In'.ârcjiată din causa lipsei de spațiu. — Red.

Principele a stiigată atunci: Trăiască Bulgaria 
liberă !

Toți deputății au repetată acestă strigătă în- 
soțindu-1 cu urări frenetice. Principele Ferdinand 
va pleca Marți la Filipopoli

Ministeriulă a depusă demisiunea sa în 
manile principelui. Principele a refusată să pri- 
măscă. A declarată cabinetului că voesce să intre 
în Sofia înconjurată de aceeași miniștri cari l’au 
primită la Orșova și cu cari a pusă piciorulă 
pe pămfintulă bulgară.

Nici o hotărîre nn se va lua în privința 
schimbării ministeriului decâtă după intrarea so
lemnă a principelui în capitala sa.

Constantinopolă, 13 Augustă. — (Cale indi
rectă). — Consulii puteriloru la Sofia au primită 
instrucțiunile următdre, în privința sosirii prințu
lui de Coburg:

1. Francia: se recundscă guvernulă de faptă 
dâcă va ajunge să se stabilăscă fără contesta- 
țiune, dâr să se abție dela {orl-ce actă putăndu 
să implice recunâscerea legalităței sale.

2. Germania. A nu recundsce nimică, a 
întrețină numai legături cu guvernulă pentru es- 
pediarea acaceriloră.

3. Italia. A nu recundsce oficială guvernulă, 
și a lucra cu tactă și prudentă.

Instrucțiunile Austriei și ale Engliterei suntă 
necunoscute, dăr ale Austriei se potă lesne în
chipui; câtă pentru Englitera, se constată aci 
6re-care recălă în privința prințului de Coburg.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a «Gaz. Trans.«)

CONSTANTINOPOLtJ, 16 Augustă. — In- 
sărcinatulă de afaceri rusescă a împărtășită ver
bală guvernului turcescă o depeșă a lui Giers, 
prin care se protestezi! in contra alegerei prințului 
de Coburg și în contra venirei sale în Bulgaria.

SOFIA, 16 Augustă. — Guvernele Angliei, 
Italiei, Austro-Ungariei declară în răspunsulu loră 
la circulara prințului de Coburg, că suntă gata 
a’lu recunosce, der după ce alegerea lui nu s’a 
făcută în consonanță cu tractatulă de Berlină, 
voră tracta pe guvernulă bulgară ca și în trecută.

TERNOVA, 16 Augustă. — Prințulă a de
pusă jurămentulă pe eonstituțiune, a mulțumită 
Sobraniei pentru activitatea și stăruințele ei pa
triotice și a declarată Sobrania de închisă.

TERNOVA, 16 Augustă.— Eri diminăță 
garnisdna de aici a depusă jurămentă de fideli
tate prințului.

DIVERSE.
Mai iute ca trenulu. — O prinsore interesantă au 

făcută mai mulți tineri din A radă 0 parte din ei s’a 
rămășiiă cu ceilalți pe 10 sticle de șampaniă, că cu că
milă poți ajunge din Aradă la Siria mai curendă decât 
cu trenulă. Duminecă a fostă săptămână porniră din 
Aradă 3 carâ, în care se aflau cei ce au făcută rămâ- 
șagulă, er martorii au plecată cu trenulă. Carele au 
ajunsă cu 12 minute mai curândă decâtă trenulă. Când 
trenulă a intrată în gară, deja se scoteau dopurile dela 
sticlele cu șampaniă.

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

— Signora, tolă ești hotărâtă să părăsescl desâră 
Isola Bella? <j|se elo.

— Mai multă decâtă ori când, domnule conte, — 
(jise fiica Adriaticei uilându-se cu dezgustă la masa, care 
înfățișa neregula cea mai grozavă și pe care n’o părăsise 
încă nici ună invitată.

— Oh, cum te înțelegă, signora! cji.se podestalulă 
cu o voce, care se fă' u umilă și aprope rugălâre.—Nu’i 
acâsta vieța pe care o visaseși, insă astfelă de vieță ducă 
toți tinerii Veneției, astfelă de viâță duce și acelă care 
va fi bărbatulă d tale. Nu, vieța acâsta, care nu’i decâtă 
ună carnavală neîntreruptă, nu pote fi a d-tale. Mai este 
încă vreme ca să scapi de ea deeă voești... n'ai decâtă 
sâ 0 vorbă!...

Veneția se uită lungă în ochii podestatului. Re 
urmă dându’lă la o parte cu gestulă ii (jise :

— Lasă mâ sâ trc-că, domnule.
Și se duse dreptă la Eelice Bidoer, care tocmai 

atunci intrase in sala ospățului
„Du-te der, fată trufașe, și iasă sâ ți-se implinâscă 

ursita!“ 4lse podestatulă in gândulă sâu.
— Nu poiă pune mâna pe gondolierulă meu Ri- 

cardo! dise lânârulă patriciană.
Podestatulă, aucjindă pe Eelice, s’apropiase numai 

decâtă de dânsulă.
— latlă-mâ, dâr uilasemă tofă, — îi <ji.se Marti- 

nengo — Am aflată că Ricardo plecase înainte cu Eia- 
metta și cu câteva slugi dale signorei. O sâ ’i găsești 
pe toți in Pesehiera unde negreșită au și pregătită apar
tamentele logodnicei d-tale pentru la năpte.

•— Prea bine. Dâcă este aufelă sâ plecămă... Dâr 
d-ta nu vii cu noi? întrebă Eelice.

— îmi pare fdrte râu că nu potă, fiindă că am aci 
o iruițime de datorințe ca stăpână de casă! (jtse po
destatulă.

Vorbindă astfelă, contele Martinengo ajunsese in ca 
pulă de susă ală peronului, unde mai slrînse incă odată 
mâna tânărului patriciană.

— Rămasă bună! <jise elă pe când Eelice și Ve
neția se scoboraa.

— Ba nu rămasă bună, ci mai multă la revedere! 
răspunse rîdendă tenărulă patriciană

— La revedere dâr și călătoriă bună! 4!se Marii 
nengo.

Dâcă Felice n’ar fi risă cu așa inimă bună, ar fi 
băgată de sâmă negreșilă chipulă ciudată cu care pro
nunță contele vorbele acestea. Insă bunului Felice nu-i 
venea în minte că trebue să se feres-ă de prietinulă său 
podestatulă.

Der pentru ce nu avemă pe nimeni din âmenii 
noștri ca să ne fnsoțeseă! dise Veneția vădendă numai 
figuri necunoscute împrejurulă său.

— N’ai aurită pe podestalulă? Elu ni-a spusă că 
Ricardo și Fiamella au plecată mai nainte și c’o să-i 
găsimă la Pesehiera ! răspunse Felice.

— Mă miră că Fiametta a plecată fără să mă în
trebe, fără ca celă puțină să mi fi dală de scirel

Nu mi-se pare lucru curată! dise Veneția.
— Nu cumva ești neliniștită din pricina asta?
— Sunt supărată! Nu’ml place să se porte cineva 

așa de liberă cu mine.

— Sărmana Fiametta îți este fărte devotată! O fi 
cretjulă că face bine.

— Ai dreptate, ea este fdrte bună pentru mine, 
care suntă supărată astă seră. Dâr vecji că și banchetulă 
acela nesfirșită m’a supărată.

— Nu cumva cretji, signora, că n’am fostă destulă 
de cu minte? întrebă tinărulă cu sfială.

— Vomă mai vorbi despre acesta! răspunse fiica 
Adriaticei punându și brațulă pe brațulă lui Felice așa 
ca să-i dea de gândită tinărului.

Ajunseseră la golfulă celă mică, unde era prima 
luntrea care trebuia se ducă pe miri pănă la Pesehiera. 
Gondolierulă podestatului se coborîse in luntre, pe 
când Felice Badoer și Veneția așteptau pe mală pănă să 
liă luntrea gata de pornire. Pregătirea se făcea forte în
cetă și gondolierii păreau ași de rău dispuși, încfttă Fe
lice auiji pe unulă din ei injurândă grăznică.

— Dâr ce s’a întâmplată? stricațiloră, întrebă Fe
lice Badoer răstită.

— lartă-mă, Escelență, dâr vă<Jă că mi-a furată 
cineva lopețile! dise gondolierulă pe care îlă întrebase 
Felice.

— Der mai bine c’ațl uitată să le aduceți.
— Încă oda>ă, să ne scuse Escelență Vdstră; dâr 

potă spune cu siguranță că chiară eu legasemă lopețile 
pe podă.

— Eie! Der nu-i destulă ventă pentru ca să pu- 
temă pluti numai desfăcândă pânza latină?

— Nu, Escelență. Ș’afară de asta amă avâ vântulă 
in piciore așa că amă fi siliți să mergemă fârte încetă 
și ar fi greu pentru signora. (Va urma.)
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OurauJâ ta bursa da Vieri*

din 13 Augusta st. n 18b7.
Bursa de Biiciiresci.

Rentă de aura 5’/0 . . .100 60 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 87.45
împrumutată căilora ferate

ungare.......................... 160 50
Amortisarea datoriei căi

lora ferate de osta ung.
(1-ma emisiune) . . . 98.—

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

Amortisarea datoriei căi
lora ferate de osta ung.
(3-a emisiune) . . . .114 40

Bonuri rurale ungare . . 104 50 
Bonuri cu c). de sortare 1C4.25 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișfi............................... 104 25
Bonuri cu cl. de sortare 104.25 
Bonuri rurale transilvane 104 50

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

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

ung. .............................. 122 75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123 45 
Renta de hărtiă austriacă 81 60 
Renta de arg. austr. . . 82 90
Renta de aura austr. . . 112 90 
Losurile din 1860 . . . 136.—

, Acțiunile băneel austro-
ungare.......................... 884 —

Act. băneel de credita ung. 285.25 
Act. băneel de credita austr.282 30 
Argintată —. — Galbinl

împărătesei .................5 99
Napolecm-d’oi! . . . 9.98
Mărci 100 împ. germ. . . 61 77 
Londra 10 Livre» sterlingc lf6 15

Cota oficială dela t Augusto st. v. 1887.

Cump. vând.
Renta română (50„). . 92— 92*/,
Renta roin. amort. (5°/0) 94’/, 95’/,

1 convert. (6’/0) 19— 89’/,
împr. oraș. Buc. (20 Ir.) 34*/, 36-
Credit fonc. rural (7’/0) . 104’/, 105’/.

» ” „ (5°/0) . 89’/, 90*/.
• » urban (7’/0) 103’/, 103’/,
> . (6°/o) • 93’/, 94’/,
• 87’/, 87—

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

9 » » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 14.’/„ 15.’/,
Bancnote anstriaee contra aură. . 2.01 2.02

Cursulu pieței Brașovu
din 15 Augusta st. n. 1887

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8 58 Vfnd. 8.62

Argint românesc . . . • • » 8.55 • 8 60

Napoleon-d’orl .... • 9 96 A 1000

Lire turcescl.................. * 11.22 • 11.28

Imperiali...................... » 10.20 • 10.26

Galbeni........................... , » 5 92 > 5.97

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

n n 5’/. • n 98.— - 99.—
Ruble RusescI .... > 108.— • 109 */,

DiscontulO • 7— 10’/, pe ană.

Nr. 39—1887.-------------- Concursu.
Pentru ocuparea postului de învttțătoră ordinarii la scdla confes. 

gr. cat. din Rodua-notiă, comitntulă Bistrița-Năsfiudfl, prin aefista se es- 
crie concursă pănă în 28 Augustă n. c.

Emolumentele împreunate cu acostă postă suntu]: 200 fl. v. a. sa- 
lară anuală plătindă în rate lunare anticipative, apoi 40 fl. v. a relut.ă 
de cuartiră și de lemne de focă.

Doritorii de-a ocupa acesta postă au a-și așterne recursele lorii 
instruate cu: „Absolutorii preparandialu, atestată de cualificațiune, și pen
tru limba maghiară, precum și testimoniu despre diligență și moralitate, 
ddcă a servită ca învățătorii și în altă comună, subsemnatului Senată 
pănă la susdefiptulu termină.

Din ședința senatului scolastică. 2—2
Rodna-n6uă, la 26 Iuniu 1887.

Președintele: N o t a r u 1 u :
Ilarionil Filipoiu, parochu gr. cat.. Ionii Tivadarft, înv. conf. gr. cat.

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

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de pe 
fâșia sub care au primită cf'arulă nostru până acuma.

Domnii ce se abondză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și stt arate și posta ultimă. ADMLNISTli. „GAZ. 'IIIANS‘

ABONAMENTE
la

„@azeta Transilvaniei11
se potu face cu începerea dale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușoră 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămă a ni se trimite esacf.ă arătându - se 
și posta ultimă.

Prețulu abonamentului este'.
Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni......................................... 3 fl. —
„ ș£se luni........................................... 6 fl. —
„ ună ană........................................12 fl. —

Pentru Roinfinia și străinătate:
„ pe trei luni . ... 10 franci
„ ș6se luni..................... . ... 20 H

„ unu ană .... . ... 40

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei."

MersulU trenurilor!!
Valabilă dela I Iuniu st. n. 1886.

pe linia PredealA-Budapesta și pe linia TeiușA-Aradd-Budapesta a calei ferate orientale de stattt reg. ung.

Predeal A-Budapest a Budapesta—3Bre«5ealft Teinșft- Aradik-Budap«sta

BucurescI

Predealâ (
(

Trena Tren
6® accelerat omnlbns 

peradne

Trenfi Trenfi
oninibuB

Trenă Tren 
de pera. accelerat

Trenu 
de pers.

Trend 
de 

peradne

Truafi 
omnibas

Tren6 
omnlbns

Tre’ifi 
de pera.

4.30 7.30
1.14

TimișO

Brațovă

Feldiâra 
Apatia 
Augustintt 
Homoroda 
Hașfaleu

(
(

( 
(

SighițGr* ( 
Elisabetopole 
Mediașd 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciuneld 
Tein^A 
Aiudă 
Vințulă de susf 
Uidra 
Cncerdea 
Ghirisă 
Apahida 

Clnșia 

Nedeșda 
GbirbSa 
Aghirișd 
Stana 
Huiedin 3 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Vadd 
MezS-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Veneția-OrăȘii 

( 
(Oradia-mare

P. Ladăay
Szolnok 
■nda-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

601
6.19

7.12
7.41

8.20
8.46

9.11
9.16

10.37
12.20
2.15

401
4.47
5 28
5.59

6 49
8.35
9.02
9.12
9 56

10 37
10.59

11.16
11.37 

12.16 
12.33

1.51
2.18
2.48
2 56
3 64
4 51
5 28
5 56

Trenu 
de 

peradne

10.50
1.33
4.24
10.05
2.15

Orele de nâpte suntfl■ _________
Tipografia ALEXI Brașovtt.

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. Ladăny
Oradea mare

Venția-Orătjii 
Fudi-Oșorlieiu 
Teleagu
Vad a 
Bratcr. 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
G1 ărbău 
Nedișu

Clușiu

Apahida 
tihiriș 

Cncerdea

(
(

(
(

11.10| —
7.4o 2.—

: 1 05 4.05
2 02 5.47
4.12 7.11

7.33
8.04

8.58
9.28

10.31

7.40
10.42
24)2

4.78

Uidra 
VințulQ de 
Aiudâ 
îeio^ă 
Crăciunetă
Blașă 
Micăsasa 
Ccpța Bit. 
MediașC 
Elisabetopole 
Sigișira 
Ilașfaleu 
Homorod 
AugustinO 
Apatia 
Feldiâra

snstt

ărașuvă

TimișO

Predealft

BucurescI

(
(

( 
(

cele dintre liniile grâse.

5.37

6.20
6.47

11.30

1.55
2.53

3.28
9.35

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

Telușft
Alba-Iulia
Vințulă de 
Șibotă 
Oră știa 
Simeria (Piski) 
Deva
Bransclca 
llia
Gurasada 
Zam
Soborșin 
Bărzova 
Conopă 
Radna-Lipova 
Pauliștt 
Gyorok 
Glogovață
Arad A
Szolnok

josă

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

I

Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, ZernescI

Budapesta
Viena

9.17
2 32

ArudA-Timișdra

Trenfi 
omnlbue

Trenfi de 
parafine

Trenu 
mixt

Aradâ 5.48 6.05
Aradultt nou 6.19 6.33
N6meth-Sâgh 6.44 — 6.58
Vinga 7.16 — 7.29
Orczifalva 7.47 — 7.55
Merczifalva — — —
Timișdra 9.02 — 9.08

Timișdra-Aradd

Trenfi de Trenfi de Trenfi
pera tine perefine omnlbna

TImișdra 6.25 __ 5.00
Merczifalva — — —

Orczifalva 7.46 — 6.32
Vinga 8.15 — 7.02
Nămetb-Sâgh 8.36 — 6.23
Aradultt nou 9.11 — 8.01
Aradfi 9.27 — 8.17

Trenfi de 
persfine

Budapesta-Aradft-Teiușft.

Trenfi de 
peradne

Trenfi 
de peradne

Trenfi 
omnlbn

Viena 11.10 12.10 —
Budapesta 8.20 9.05 —

Szolnok 11.20
11.35

12.41
5.45

—

Aradft 4 30 6.— —
Glogovață 443 6.13 —
Gyorok 5 07 6.38 —
Paulișă 5.19 6.51 —
Radna-I.ipova 5.41 17.10 —
Conoptt 6 69 7.37 —
Berzova 6.28 7.55 —
Soborșin 7 25 8.42 —
Zam 8.01 9.12 —
Gurasada 8.34 9.41 —
llia 8 55 9.r'8 —
Braniclca 9 19 10.17 —
Deva 9 51 10.42 —

Simeria (Piski, 10.35 1107 —
Orăștiă 11.11 11.37 —
Șibotă 11.43 12.— —
Viuțulă de joșii 12 18 12.29 —
Alba-Iulia 12.36 12.46 —
Telușft . 1.29 1.41 —

Bimerla (Piski) Petroșeni

Trenfi de Trenfi Trenfi
peradne nmnlhni mixt

Simeria 2.42
Streiu — — 3.25
Hațegti — — 4.16
Pui — — 5.11
Crivadia — — 5.58
Banița — — 6 40
Petroșeni — — 7.12

PetroșenI—Simeria (Pisk0

Trend Trenfi Trenfi
de pera. nmnlhn i mixt

Petroșeul ___ 6.10
Banița — — 6.53

7 37Crivadia — •----

Pui — — 8.20
Hațegti — — 9.01
Streiu — — 9.52

10.31Simeria

'4


