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Amu publicată în numărul de erl alu „Ga

zetei Transilvaniei1* unft amărunțitfi resuinatfi 
dintr'unu articulu de fondfi alfi lui „Egyet6rtăs“, 
care se ocupă cu traiulfi Maghiarului.

F6ia ungur&scă, basată pe esperiențele câș
tigate și pe datele biuroului statistică din Pesta, 
ne înfățișeză tină tristă tablou despre traiulă po
porului maghiară.

Cartofii, cucuruzulă, pânea de ovăsfi, sîm- 
burii de bostană, c6pa, uleiulu de flfirea sore- 
lui, borșulă, perele pădurețe suntfi articulii prin
cipali cari astâmpără fămea, 6r rachiul!! articu- 
lulă principală care asterupăra setea unei părți 
însemnate a poporului maghiară. Carnea și vi- 
nulti abia la 4^e mari d6că le întelnescl în 
casa lui.

In genere, d6că are ce, mănâncă, d6că nu 
flătnânijesce, 4ice ungurdscă, care declară
de curată poveste aserțiunea, cumcă poporulă 
ungurescu trăesce mai bine decâtfi popdrele din 
alte țări.

Nu e nici o mirare așader, dăcă comisiu- 
nile de recrutare suntu nevoite să respingă ju
mătate din tinerii cari se presintă înaintea loră, 
din causa corpurilor!! loră slabe și netrebnice. 
Aceste triste esperiențe arată că poporulă e fărte 
sărăcită și foia ungurescă 4lce, că de gdba se 
silescă dmenii guvernului a documenta, că po
porulă îndtă în lapte și untfi.

Decă aceste destăinuiri le-am fi făcută noi, 
nici vorbă nu mai p6te fi că ne-atnfi fi aprinsă 
paie pe capă și chiar foi de calibrulă lui „E- 
gyetertes" ne ară fi taxată de calumniatori. Și 
acesta cu atâtă mai multă, cu câtă foile ungu- 
rescl la diferite ocasiuni, de câte ori turbeză — 
și aprrtpe 4>hiice suntu aceste ocasiuni — nu 
găsescă destule cuvinte injuri6.se la adresa po
porului română, făcendu-lă sălbatică, necultă, 
că trăesce miserabilfi, că e sărăntoc!!, că e be
țivă și câte și mai câte alte grațiositățl de fe- 
lulfi acesta.

Chiar în 4'lele acestea, f6ia guvernamentală 
din Clușiu, vorbindă despre escursiunea scriitori 
loră și artiștilor „linguri", 4icea despre Câmpiă, 
unde simtă numai Români, că pe acolo în timpu 
de pl6iă numai pasările potă umbla, nu e nici 
trenă, nici șosea, e o îngrozitdre cerșetoriă, o 
stare negl6să, vieț.ft fără sciință și fără preten- 
țiunl, frații Valahi suntu trândavi, băutori de 
rachiu ș. a.

Nu scimă ddeă foia ungurăscâ a roșită când 
a făcută ac6stă „patriotică", „cultă" și „civilisa- 
t6re“ descriere despre Românii din Câmpia, cari 
ca toți ceilalți Români din alte părți ale Ardea
lului, Bănatului și Țărei ungurescl trâescă și 
muncesc!! numai pentru Ungurii dela putere. 
Der atâta e sigură că, decă foia ungur&scă ar 
av6 câtuși de puțină cultură a inimei, ar fi tre
buită să se bată peste gură și să, tacă.

Bietulu Română muncesce 41 Șt nopfe pen 
tru guvernulfi ungurescă, pentru esecutorii un
guresc!, pentru milionuliî de lefegii ungurescl, 
pentru agitatorii unguri, pentru kulturegyleturl, 
pentru toți aceia câți îlu esploatdză și-lă batjo- 
curescu. Nefiindă destulă cu atâta, ’i s’a da,tu 
apoi pe capu-i și .Jidovul!! cu cârciuma,
ocrotită de organele ungurescl stdrce până la 
sânge pe sârmanulă Română.

E culmea nerușinărei a mai pretinde, ca 
ună poporu atâtă de schingiuită să mai trâescă 
și bine, și a-lfi învinovăți totu pe elă de lipsa 
de căi de comunicațiune și de sărăcia și sdren- 
țde de pe elă, când responsabilitatea cade asu
pra guvernului ungurescă și a celoră de pănura 
lui, adecă asilpra esploatatoriloră.

D6r d6eă acești exploatatori și batjocoritori 
nu roșescă atunci, când vădfi paiuiă din ochiulă 
altuia și nu-șl vădii bârna din ochii loră, le va

care

roși de sigurii obrazul!! palma ce ’șl-o dau ei
înșiși prin foia ungurescă „Egyetertes".

D6că insultătorii și batjocoritorii „patrioțl" 
n’ar fi certați cu sentimentul^ rușinei, ar trebui 
să recunăscă ei înșiși, că poporulă română bea 
uiuli fi și se ’ndușmănesce cu morala cu deose
bire acolo, unde vine în atingere cu Ungurii.

D6că pretinșii „patrioțl" aru fi pretinl cu 
sentimentul!! rușinei, aru trebui să roș6scă gân- 
dindu-se că bietulă Română trăesce rău, fiindă 
că esecutorii ungurescl, Jidovulrt cârciumaru și 
legidnele de alțl esploatat.orl de totă soiul!! îlă 
sventă de totă produsulă muncei lui.

Mai puține insulte și batjocuri, mai puține 
persecuțiuni și încercări de maghiarisare, mai pu
ține măsuri ilegale și mai puțină esploatare, d6r 
mai multă interesare de sfirtea poporului i ar sta 
multă mai bine guvernului ungurescu și orga- 
nelorfi lui, ca și pressei ungurescl și celoră cari 
agită prin ea și afară din ea.

Pe deoparte vaetele că degenerâză și se 
prăpădește poporulă maghiară, celă ocrotită, dm 
causa 
parte

traiului miserabilfi, a sărăciei, 611 de altă 
batjocorirea Românului, celii esploatatu,F----------- AbVlimUUlUlj UClll C3 lUcl Lîl 1 U ,

liindu că e săraci, denotă lipsă de cultură, rău
tate a inimei și dușmănia fără margini.

Situațiuuea internă a Bulgariei.
Soiri sosite din Sofia la Belgrad!! spună, 

ocasiunea intrării principelui Ferdtnandfi 
capitala bulgară erau mari temeri că voru 
buem turburărl. Macedonenii nemulțumiți și o 
parte din garnisdnă, ai cărei oficeri suntfi parti- 
sanl ai fostului ministru de răsboiu colonelulfi 
Nicolaeff, ună mare partisană alfi prințului Ale- 
sandru de Batt.enberg, 
rescula.
la unii mare numără de arestări și ordonă 
gendarmeria să ocupe consulatul fi rusescă.

Autoritățile au pusă să se facă cercetări în 
casarma artileriei și în împrejurimile ei, căci 
credea că există arme și munițiunl îngropate. 
Până acum aceste cercetări n’au dată nici ună 
resultatfi.

Fusese vorba într’ună moment!! d’a exila pe 
mitropolitul!! Clement, însă se asigură că svo- 
nulă răspândindu-se în orașfi a pricinuită o mare 
mișcare. Omenii armați au fostă la mitropolită 
și i-au propusă sâ-lfi apere în contra guver
nului.

Spre a nu provoca ună conflictă sângeros!! 
care ar fi putută da semnalulă răsedlei în con
tra noului principe, guvernul!! a găsită cu cale, 
ca mai bine să renunțe la proiectulu

cu
că 
în 
is-

erau, se 4>ce! gata a se
Guvernul!! fdrte îngrijatu, a procedată

ca

său.

se

iutelnirea Țarului cu îinpăratulQ
In cercuri rusescl se contdză — 

comunică din Petersburg cătră „Kolnische Zei- 
tiing" pe o întelnire ce o va avă Țarulu
Rusiei cu împăratul!! Germaniei. Iutelnirea se 
va face în tomna acesta, între 10 si 15 Noemvre, 
probabilă în Danzig, și anume când Țarulu se 
va înt.drce spre casă din Danemarca, unde se 
află acum. In Petersburgfi se crede că în prima 
liniă se va tracta de reînoirea alianței păcii între 
Rusia și Germania, ce espiră pe la mijloculă lui 
Septemvre.

Villielm.
precum se

Afacerea încălcării graniței.
Cu privire la încălcarea graniței de cătră ostașii 

români. despre care raportarămă in numărulă de Sâm
bătă ală fOiei nosire, „Szăkely Nemzel* mai dă urmă- 
torele amănunte:

„Mai mulțl locuitori din Szăpviz, Sânmiclăușă și 
Borșova, anijindă că proprietățile lord ară fi ocupate de 
Români, s’au dusă in munții respectivi, ca să impedece 
ocuparea lorD Au anunțată că Io ulă e te ală lord și

au începută să cosăscă iărba ce mai rămăsese necosită. 
Omenii aceștia sciau, că în 4'lele trecute prințulă Chica, 

ca proprietar’ ală locului, a fostă la graniță și hotărîtă 
a declarată, că nu se amestecă în afacerea teritoriului 
ocupată, dedrece granița este în loculă, unde susțină 
respectivele comune din comitatulă Ciucului. Arendatorii 
de pănă acum ai locului acestuia au dată dincdcl de 
granița recunoscută de Chica mai bine de 100 jugăre pe 
săma locuitoriloră din Moldova și pe acesta teritoriu și-au 
făcută ostașii din Moldova drumă pentru a patrola. Ast- 
leliă, pe cândă respectivii Săcui cosiau pe proprietatea 
loră, doi ostași înarmați din Moldova au mersă din pa- 
trolă la ei, pentru ca să-i alunge. Aceștia însă au fosttt 
prinși și arestați, ăr la interogatoriu au declarată, că co
manda militară 11-a ordonată loră să apere teritoriulă. 
După acesta ostașii moldoveni au fostă eliberați, s’au 
dusă la ai Iotă și ătă că în 4iua următâre, 17 Augustă, 
pe cândă Săcuii lucrau în liniște, năvălescă asupra loră 
12 ostași români sub conducerea unui ofițeră, li iau pe 
Linguri la g6nă, oftțerulă prinde a descărca glănțe asu
pra loră, prigoniții fugă și se ascundă. Ostașii descăr- 
cândă din pușcă străbată totă mai inlăuntru pe teritoriu 
ungurescă doi din ei au fostă trimiși după cei ascunși 
ca să le ia ce aveau cu ei. Aceștia au prinsă a se a- 
păra cu două pusei de vănătâre, ce aveau la ei, dăr în 
urmă n’au putută susțină foculă ; ostașii români au furată 
dela ei două mantale, trei straițe și 4 căse; altceva nu 
au aflată. — împușcăturile au fostă atâtă de înverșunate 
încâtă g'fințele au găurită casele și alte edificii de ale 
locuitoriloră unguri dela graniță. 0 bucată ruptă din 
părete a străbătută in casa lui Andrâs Balâzs din Sân- 
miclăușă și l’a rănită.

Foculă a durată dela 11 fire a. m. pănă la 4 p 
rn. In timpulă acesta 3 dintre ostașii luptători au fostă 
prinși, așa, deplină înarmați, cum erau. — După multă 
rugare insă, la urmă au fostă liberați și numai armele 
li-s'au oprită și aceste arme astă4l se află la casa co
munală din Ctucă-Szăpviz.

In diua următâre, 18 Augustă, ostașii români, sub 
conducerea unui suboficeră, de asemenea au continuată 
ună răsboiă formilă contra Săcuiloră din Ciucă, ocu- 
pândă vigilia dela graniță, rădicată pe spesele comitatului 
Ciueă și mutândă granița României cu ună kilometru 
dincăee, pe teritoriulă ungurescă.*

SCfRILE PILEI.
Pentru atragerea străinilorfi la Pesta 

din ineidentulo construirei căilorfi ferate orientale, mi- 
nistrulfi ungurescă de comunicațiune a făcută pașii de 
lipsă. La mergere din Parisfi la Constantinopplă, călă
toria se p6te întrerupe in Pesta. Se dau bilete de drumfi, 
mersfi și intorsfi, înire Pesta, Constantinopolfi, Sofia, Fi- 
lipopolfi, Nicopolfi, Salonicfi ș. a. și se publică în dife
rite limbi manuale (călăuze) de călătoriă cu deosebită 
considerațiune la Pesta și Ungaria.

—x—
Ni se scrie din Săcele cu data 18(30) ăugustil: 

>Luni, in 17 (29) Augusto, poporule română din Sficele 
avu bucuria a vedă in mijloculă său pe părintele archi- 
mandrito și vicari) archiepiscopescii Nicolau Popea. Pă
rintele archioaandritO a petrecută mai multă timpă Ia 
băile din Vâlcele, de unde in cjma susă metn trată s’a 
dusă să cerceteze Săcelele, care este loculă său natală. 
Primirea ce i-au făcut’o Românii a fostă solemnă. Ună 
frumosă banderiu de călăreți, imbrăcațl mai toți in cos
tumă națională și urmați de ună lungă șiră de trăsuri, 
cu stegulă școlară in frunte, ii eșiră inainte pănă la 
crâșmuța Hermanului. La sosire aci, la orele 4 p. m. 
ilă întâmpină numerosă poporă și mai t6tă inteligența 
româna din Săeele. Mai intăi părintele Eremiă' Verzea 
îlă bineventă in numele preoțimei și ală poporului ro
mână din Săcele prin o frumfisă cuvântare, accentuând!! 
mai vărtosă mândria ce o simtă Săcelenii, avândă eșiiă 
din sinulă loră ună bărbată distinsă și meritată. La 
acâstă vorbire răspunse Părintele archimandrită, |dândă 
espresiune recunoscinței sale pentru ondrea ce i s’a fă
cută, indâmnă la comună activitate pe poporfi, accentu- 
ăză obligațiunea fiă cărui omă de a face fapte .bune și

injuri6.se
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dă mai multe instrucțiuni folositore poporului, âr la fine 
își esprimă dorința, ca să mai ajungă odată Săcelele la 
starea infloritore de odiniâră. Apei, in trăsura de gală, 
trasă de patru cai, fu condusă la casa părintescă. La 
casa părintâscă, ce era împodobită cu verdeță și cu gustă 
decorată, se mai rostiră câteva cuvinte de bine-venire, 
după care Părintele archimandrită vorbindă cu toții pe 
rendă, le dete mâna și cu acesta serbarea se încheia “

—x—
Estragemă următârele dale din raportulă ce l’a 

făcută comitetulă centrală ală ku 11 u r egy I e t u I u i cu 
ocasiunea adunării generale in 28 a. I. c. la Sepsi- 
Szent-Gyorgy: In 12 Aprilie 1885 dispunea socie
tatea de ună capitală de 300 II., când s’a constituită la 
31 Augustă 1885, averea societății era de 50,K0 fl , la 
adunarea generală, care a fostă în 29 Augustă 1886, ca- 
pilalulă se suise la 150,000 fl și astăzi a ajunsă aprope 
la 250,000(1. Societatea numără 16 comitete comilatense. 
8 comitete orășenesc!, 15 cluburi provinciale și 26 fi
liale. Numărulă membriloră a crescută așa de tare, in 
câtă astăcji deja societatea numără 1548 membrii fun 
datori și pe vieță, 11,329 ordinari, și 3944 membri aju
tători, in totală 16,843 membri. Din tote unghiurile țării, 
din tâte clasele societății i se trimită societății contri- 
buirl; cea mai mică contribuise e de 4 cr., cea mai 
mar de 2202 11. 3 cr. Prin subscrieri suntă d*-ja ea 
asigurate contnbuirl în valâre de 185,790 11 55 cr.
Raportulă mai amintesce și de activitatea ce desvăliă 
societatea. Societatea a votată ajutore la diferite scâle, 
convicte, preoți săraci, asilurl (grădini), de copii și altoră 
institute ungurescî. Intre aceia, cari și-au câștigată de
osebite merite pentru reuniune este ministrulu de hon
vezi Geza Fejervâry, care a ridicată interesulă Ar
deiului, furnisândă dela industriașii ardeleni 100,0'J0 de 
părechi încălțăminte militărescă. — Nici nu trebuia să 
se mai dea de golă kulturegyletiștii că suntă sprijiniți de 
guvernă, căci o sciamă. E bttăto ’ă la ochi, că până 
mai acum e anulă se lăudau cu 300,000 II. er a(jl au 
scăzută la 250,000 fl., și și aceștia numai pe hârtia. 
De altmintrelea suntă bani aruncați iu ventă.

—x —
In comitatulă Târna vei maii s’au înmulțită 

porcii sălbatici așa de tare, încât ă prieinuescă câm- 
puriloră mari stricăciuni. Țăranii din Șașă stau noptea 
la pândă, ca să-și apere încâtva sămenăturile. Tocmai 
așa era in evulă mediu, observă ,Sieb. Deutsch. Tgbltt.*, 
când țăranulă era dată pradă pagubeloră pricinuite de 
făre sălbatice, numai ca să nu turbure •domnului’ plă
cerea de vânătâre.

—x—
Pentru servițiile aduse maghiarismului, ministrulă 

Trefort a .pricopsită* pe următorii preoți greco-orien- 
tali: lână Vătășană din Archita cu 80 fl„ Alee- 
sandru Stoica din Săliștiora, Aronă Suciu din 
Dâlu-mare șijVasilie (Ladislau) Petru din Vălișâra 
cu câte 60 fl, Neculae Berașă din Bej ană, loachimă 
Cerbian Q din Nucșora, Petru Duma din Techerău 
lână Ghiuruțană din Un gureșă, Artenie Cri șan, 
și Neculae Munteanovicî din Al ba-Iul ia cu < âte 
50 fl. — Românii ii voră ține minte.

—x —
Paguba pricinuită în Hermană prin arderea 

a 51 șuri și 27 grajduri pline cu nutreță și cu bucate 
se calculăză la 40.000 fl. Edificiile au fostă cea mai 
mare parte asigurate, nu insă nutrețulă și bucatele.

—x—
La deschiderea adunărei generale a kulturegyletului 

ardeleană în Sepsi-Sân-Georgi dise președintele, 

contele Belhlen, că țelulă .și scopulă renniunei nu e de
clarare de răsboiu contra naționalităților!!, ci numai inij 
locă de a păstra și susține, precum și a deștepta spi- 
ritulă națională maghiară. Mulțâmi apoi scriilo- 
riloră și artiștiloră cari au făcută escursiune prin 
Ardeală și s’au dusă la adunarea kulturegyletului ofe- 
rindă ocasiune lățirei comune a culturei naționale 
maghiare. — Cu alte cuvinte, peiea nu le o pâte in 
nici ună casă schimbi naționalitățiloră, dăr acoperită cu 
o atilă ca să nu se vadă că nu e ungurescă ar fi pla 
culă ,patrioțiloră• de contrabandă,

»Nemzet' propune înființarea unui ală treilea 
insfitută de nebuni, deoreee se’mulțescă cumplită 
neb mii, ca in orice stată civilisată! — A"e mare 
dreptate • Nemzet*, când spune că se sporescă cumplită 
nebunii, der nu din causa civilisațiunei, ci din lipsa ei. 
Faptele tjilnice ni-o dovedescă. Recomandăm! și noi în
ființai ea unui nou institută de nebuni și a unei catedre 
de nebuniă la Clușiu pentru formarea de medici alieniștl. 
E mare nevoe.

Afacerea parochiei Hermanulni.
Frimimă ne 'neetată plângeri din partea Români- 

loră din comuna bisericăscă gr. or. Hermană. Parochia 
acesta a stată mai multă timpă vacantă și în fine s’a 
alesă ună nou preotă, la 12 lanuară 1886, în persâna 
învățătorului de acolo, Alesandru Dogariu. Ni se spune 
mereu, că alegerea acesta s’a tăcută în modă ilegală și 
poporulă susține, că e în stare s’o probeze acesta cu 
mai multe dovedi autentice. Ba și fără de asta, primi- 
rămă spre publicare o declarațiune in numele a 140 fa
milii din Hermană, prin care se protesteză cu cea mai 
mare ene'giă contra alegerei de preotă a înv. Alex. Do
gariu, declarândă sărbătoresce, că nici-odată nu-lu voră 
recunâsee de preotă ală loră.

Ne abținemă de a da publicității faptele, ce se im
pută in acăstă declarațiune trecutului învățătorului Do 
gariu. Gonstatămă numai, că ele suntă de așa natură, 
încâtu, deeă suntă adevărate, forte anevoiă se păte spera 
ca alesulă preolă Dogariu să-și potă câștiga simpatia și 
respectulă evlaviosă, de care ună preotă are neapărată 
trebuință din partea poporului său.

Ni-se spune, și e chiară o urinare firescă a lucru 
lui, că de când esistu aceste dușmănâse relațiuni între 
preotulu și credincioșii săi din comuna Hermană, sufere 
biserica, sufere scâla și sufere moralitatea publică a po
porului. De aceea a sosită, credemă, timpulă, ca com
petenta autoritate bisericăscă să resolveze odată acăstă 
cestiune, cu atâtă mii multă, că în vr’o trei rânduri s’au 
dusă deputațiuni dinlre poporenii hărmăneni la Sibiiu, 
la I. 1’. S. S. Metropolitulă, și s’au adresată proteste a 
tâlă la consistoriu, câtă și la sinodulă archidiecesană.

Etă cum înehiaie ultima plângere, ce ni-s’a trimis 
în numele a 140 familii din Hermană :

,Acum nu mai putemă suferi, și declarămă, ba 
jurărnă înaintea publicității, că nu vomă lua sfintele 
taine din mânile Iui prihănite. Declarămă, că nu pri- 
rnimă responsabilitatea pentru urmările neobservărei ca- 
noneloră, cari suntă basa bisericei, ci responsabili pen 
tru aceste urmări voră fi superiorii bisericei. Cereină 
resolvarea lucrului, ceremă să se delăture Alexandru 
Dogariu și să se facă altă alegere/*

Munții apuseni.
Valea dosului, 26 Augustă 1887.

Domnule Redactoră! Nulla dies sine linea. Părin- 
tesculă guvernă din nou ni-a dată o viuă probă câtă 

ține la dreptate și echitate de-o parte, și cu câtă rigore 
scie executa legile existente de altă parte.

Devenindă vacantă postulă de vice-nofară la jude
cătoria regală de cercă din Abrudă, între alții a com- 
petată la acela și ună tinără juristă română deplină 
cualificată. carele are o praxă de trei ani câștigată la 
tribunalulă d:n Alba-Iulia și în toți ramii justiției, carele 
posede deplină cele trei limbi ale patriei, și carele în 
decursulă servițiului său câștigându-șl stima și recunos- 
cința superioriloră săi a și fostă propusă locuriloră mai 
înalte in primulă locă spre denumire.

Ne așteptamă der cu tâtă siguritatea la denumirea 
acestui distinsă practicantă mai cu sămă din motivulă că 
concurență săi și in cualificațiune și în anii de serviții 
îi erau inferiori, der — sub împrejurările actuale — mai 
vertosă din motivulă, că tatălă tinărului practicantă ca 
amploiată comiiatensă încă este unulă carele totdâuna 
a votată pe sprincena celoră deia putere.

Deșertă a fostă însă justa nâstră așteptare. In lo- 
culă celui propusă de tribunală s’a denumită — în 
acesta ținută curată românescă — ună Săcuiu fără praxă, 
carele — insemnați-vă bine —■ nu scie nici o vorbă 
române.s ce!

Vă puteți dăr închipui, d-le Redactoră, ce achisi- 
țiune este nouiă denumită pentru judecătoria nâstră 
atâtă de scăpătată în totă privința.

Acăstă denumire totodată ne arată, că domnii dela 
putere au întorsă pe dosă vechia dogmă că: funcționa- 
rulă este pentru poporă și nu viceversa. Nu mai puțină 
ne probâză că legile sancționate de monarehă, cari pres
criu ca în fiăcare ținută să se denumâscă numai func- 
țiunarl cari sciu limba poporului, suntă — și nu sciu 
pănă când — au să rămână literă mârtă.

Justns.

Din Banată, 14 Augustă 1887.

Am totă așteptată, că doră se va afla cineva din 
inteligința cea numărăsă română din Lugoșiu, carea va 
descrie și in foile române decursulă alegerei deputatului 
dietală din Lugoșiu . ca așa să aibă și publiculă română 
cunoseinț.1 despre cele întâmplate la Lugoșiu. Insă vă- 
(jândă că în foile române nu se face nicî o amintire 
despre decursulă alegerei, ml-am ținută de strinsă da
toria a descrie — fiă și mai târziu — pe scurtă, der 
fidelă alegerea deputatului dietală din Lugo.șă in cele ur- 
mătâre:

Alegerea deputatului dietală pe periodulă de 5 ani, 
în cerculă electorală ală Lugoșului s’a întâmplată în 20 
funiu 1887, alegându-se cu aclamațiune Protonotarulă 
comitatensă Szende Bela, fiulă fostului ministru de hon- 
vecjl Szende Bela, nefiindă contra candidată.

După terminarea alegerei, partida liberală, la o oră 
după amâtji a convenită în casina ei la ună banchetă 
ir. onârea noului alesă deputată. La acestă banchetă au 
participată mai ruulțî Români de pe sate, unii oficial! din 
locă, alții notari și mai mulțl preoți. Intre aceștia a 
fostă Simeonă Tain aș ă, protopopă gr. cat din Lugoșă. 
A mai participată la acelă banchetă încă ună proto- 
popă gr. cal. cu brâu roșu cu numele Grecu. Apoi 
mai mulțl preoți gr. or. cu brâne roșii, precum Adamă 
Roza, vitâzulă dela Laucusesel, losifă Tempiadin Lu
goșă și alții.

Ecă părerea celoră cari au insistată pe lângă pasi
vitatea absolută, atâlă în Transilvania câtă și in Bănată 
și Ungaria, e justificată pre deplină, și logica cea tare, 
și-a și produsă resultatulă său rațională. Căci pe totă 
loculă, unde au fostă candidați și români cu programă

FO1LETONU.
(40)

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

XIV.
Intre doi nori.

Mititica Fiametta zimbea bunului Ricardo, și după 
ce se silea — nu prea seriosă — ca sâ-șî tragă mâna, 
apoi i-o lăsa de bună voiă. Elă ii ținea mâna în drep- 
tulQ ochiloră și o mângăia dulce. Adeseori adormea ast- 
felă. Așa știa elă sâ facă curte logodnicei lui.

Veni în sfârșită rjiua când Ricardo putu sâ se 
scâle și susținută de iubita lui Fiametla se ocolescă ca
mera de câteva ori.

In (jiua aceea camerista declara gondolierului că 
ea trebue să se întârcă lângă stăpâna sa. Vorbele acestea 
puseră pe gânduri pe bunulă Ricardo, care se desfăta 
în bucuriile unei convalescențe ală căroră sfirșită nu vre 
să-lă prevatjă.

— Ce felii? Vrei să mă părăsești? întreba elă pe 
Fiametla privind'o cu mirare.

— Negreșită că o să te părărescă; acum ești des 
tulă de sănătosă ! cjise camerista.

— Da, așa se pare, însă să mă creiji că nu sunt 
bine de locă, dragă Fiametto.

— Ce mai ai? întreba iute camerista.
— Mă temă să nu mă apuce er frigurile! răspunse 

gondolierulă cu o voce jalnică.
— Să le întârcă âr frigurile?!
— Vai! da, Fiametto, și tu știi că dâcă pe ună 

omă ilă apucă frigurile pentru a doua âră, este mai tot- 
deuna primejdiosă 1 (jise bunulă Ricardo dândă din capă.

Mititica Fiametla crezuse o clipă că într’adevără 
pâte să se întâmple o primejdia, așa că îngălbenise fârle 
tare. Insă in cele din urmă ghici comedia jucată de Ri
cardo. pentru ca s’o țină mai multă timpă lângă dânsulă 
Hotărî der să rî(jă de elă.

— Ce felă? n’ai auijită ce a cJtsO doctorulă când 
a venită pentru cea din urmă oră? <|‘se ea prefăcându-se 
fârte mâhnită.

— Ba da! (jise Ricardo care nu autjise nimieă
— Ah, știi der că chiar deseră o să ai ună acces 

de friguri nebune! 4*se Fiametta acoperindu și fața cu 
mânile.

— Cum ai disă? eu? să am friguri nebune?! (jise 
bietulă gondolieră bleojdindă ochii.

— Da, bine a precisă doctorulă! —(jise Fiametta 
dândă tote semnele unei dureri vii; — elă chiar a 
spusă că ai să fi furiosă și că ară trebui celă puțină 
patru âmeni ca să te slăpânâscă.

— Patru omeni!
— Și încă patru din cei mai voinici! Doctorulă 

i-a adusă cu dânsulă.
— Cum așa ?
— Da, suntă câteși patru în camera d’alâtini.
— Fiametto, visezi! (jise Ricardo începândă să 

prinejă frică seriosă.
— Vai nu, nu viseză, ci îți vorbescă fârte adevă 

rată, bine a (jtsă doctorulă.
— Dar să mă creiji, Fiamina mea, că niciodată 

n'am fostă mai sănătosă ca acum! (jise gondolierulă scu- 
lându-se ca să se apropie de cameristă.

— Țl-am mai spusă că doctorulă ml-a ordonată să 
plecă la cea dintâi ocasiă, și să te ingrijescă numai cei 
patru âmeni cari stau în camera d’alături.

— Fiametto! (jise gondolierulă bătândă din picioră. 
Camerista dele ună țipătă.
— Vai de mine! l’a apucată! . . (jise ea.
— Fiamino! . . .
— Nu te apropia de mine, ori strigă pe cei patru 

omeni!
— Crede-mă . . . Ftama! Fiamina mea! . . . (jicea 

gondolierulă mâhnită.
Insă de prisosă. Camerista, care părea grozavă de 

speriată, nici nu-lă asculta. S’ascundea după mobile, 
grămădea mobilele înaintea ei pentru ca să n’o pâtă a- 
junge gondolierulă.

— L’a apucată! l’a apucată! . . (jicea ea.
— Ba nu, ba nu, Fiama; numai am friguri; nici

odată n’am fostă mai liniștită . . . Crede-mă! te rogă!...
Cu câtă protesta Ricardo mai multă, cu atâtă Fia- 

melta striga, pănă cândă in cele din urmă vă(jăndă că 
bielulă gondolieră îi cade la piciâre cu mânile împreu
nate, începu să ri(jă cu atâta sgomotă îneâtă elă în
mărmuri.

— Hei! ce-i asta ? (jise gondolierută.
— Asta este că amândoi amă jucată comedia. Dar 

cine a jucat’o mai bine dintre noi amândoi? hai? spune, 
cum ți sp pare, Ricardo? răspunse Fiametta.

— Ah, Fiamina mea, bine te pricepi să-mi dai lec 
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naționalii, aceia au cAtJ’-ilO. «tară de domnulii Generalul 
Doda, pe care l’au susținută foștii lui grănițerl bravi la 
Caransebeșă. Așa a căzută Truția la Baia de Crișă, 
așa Veleranulă Vincențiu Babeșă la Șasea montană, și 
alții aiurea.

Aceste petrecându-se, ii stă omului mintea in locă, 
când cugetă seriosă, că cum a putută căde veleranulă 
Vincențiu Babeșă, intr’ună cercă alegfitoră curată româ- 
nescă și mai numai de o confesione religionară, și chiară 
față cu ună Asbot Jânos, ună individă cu totulă necu
noscută pe aceste locuri.

Gândescă-se seriosă la urmări aceia dintre noi, cari 
au decăzută păuă a merge sâ dea mână de ajutoră duș- 
mamloră noștri. X-—?■

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

Orașulu Quedlinburgu și cultura de flori
(Urmare.)

Ună funcționară, care incă ne însoțea, ne arătă o 
grădină pe care o cumpărase proprietarulă cu 5 ani 
înainte, și cu tăie că fusese o cărămidăriă și numai 
găuri și bălți de câte ll/s—2 stânjinl adâncime, a tre
buită să o plâtâscă cu câte 6000 mărci morgenu-lă. Elă 
nu s’a spăriată de găurile și bălțile cele adânci, ci a 
pusă de au cărată cu carele nomolă nisiposă dela gârlă 
de au oblită locuia, și a<Ji e >una din grădinile sale 
cele mai frumăse. Spesele ce le-a avută cu cumpâra- 
tulă și oblirea ii se intorcă in câțl-va ani, decâ nu i se 
voră fi intorsă deja păn' acum. Era o fericire să treci 
dela locă la locă, dela HOre la llâre, să vetji și s>â mi
roși sute și mii de flori în tâte colorile și mărimile! 
Mergândă cu carăle peste otară, ni se păru intr’o parte, 
că vedemă o frumâsă dumbravă de stejărei, ca de 15 20 
hectare întindere, și cănd ne apropiarămă de. ea, spre 
mai marea nostră mirare, observarămă, că nu e pădure 
de stejară, ci suntă numai pocnle (prăjinile) dela fasole, 
der atâtă de dese erau, de jurai că e pădure. De alt
cum lf-amă întâlnită in iji'1* aceea in aceleași mărimi in 
diferite locuri. Și ei cultivă sfecla de zachară pentru 
sămânță, și anume isbutin'(l să perlecțion/ze și s'ă facă 
mai bune mai multe rasse principali: ca sfecla albă de 
Silesia, pe cea albă imperială a lui Knauer, pe a lui Vil- 
morin, numită Blanche amâlioree, pe cea albă imperială 
de Klein WanzJeben, și să creeze alte tipuri și varietăți 
nouă; vendă maja de sămânță ou câte 90—100 mărci.

Pe lângă cultura de flori, c re e lucru principală, 
se ocupă și cu cultura semânțeloră de legumi și zarza
vaturi, pe o Întindere destulă de însemnată. Alte sâ- 
mânțe economice și silvicole, deși țină in deposite și 
desfacă, totuși pe acele nu le producă ei, ci le cumpără 
dela cultivatori speciali.

Cu ună cuvântă, tute tiparele și formele de flori 
cunoscute pe fața pământului le-au adunată și le cultivă 
ei astfelă, incâtă la ei totdâuna poți găsi ori și ce flâre 
și legumă, atâtă in prise pentru câțl-va fenici, câtă și 
cu ridicata; der iote acestea nu le suntă de ajunsă, ci 
se silescă să creeze din fiăcare specie tipuri și forme 
nouă, mai trumose, mai trainice și mai răbdurii, cari le 
aducă apoi venite îndoite și imbecile, fiindă .și mai cău
tate decâtă cele cunoscute.

Amă vorbită de atâtea ori de crearea de liparurl, 
de forme nouă la Hori, pomi cereale ete. lără insă a 
spune cum să face acâsta. Eiâ ne dâr permisă a întregi 
și acâstă lacună :

Crearea de tipuri și varietăți nouă se face la plante 
in tocmai ca și la animale in două moduri: t) prin a

ții! Șise gondolierulă prea fericită că a scăpată așa 
de ușoră.

In timpulă acesta tânârulă Felice Badoer, pe de 
plină însănătoșită, petrecea o parte din Șile in palatul 
ducală, lângă fiica Adriaticei. Vorbeau multe și Veneția 
venea totdeuna totă la tema ei favorită. Ea stăruia cu 
acea en°rgiă și pasiune pe cari le arătase la Isola Bella, 
în sera nenorocirei. despre datoria care se impunea tu
turoră patricianiloră tineri ca să nu-.și piarijă anii cei 
mai frumoși ai vieții ioră intr’o lenevia lașe.

— De vreme ce numai cariera armeloră iți place 
— deși in ochii mei ca și in ochii tuturoră Venețianiloră 
ună nobilă nu se injosesce dâcă face comerță —ei bine! 
nu ai decâtă sâ te grâbesci să te faci soldată ! țjicea ea 
lui Felice.

Vorbele Veneției avură ună adevărată succesă de 
entusiasmă.

Intr’o seră, initândă in departamentulă dogelui 
unde lă aștepta Veneția ca de obiceiu, Felice ii spuse 
că chiar a rouă <ji pornea ca să se pună in fruntea unei 
companii organisată și echipată cu eheltuela lui și care 
aștepta pe tânârulă său comandantă pe «âmpiile Villa- 
Irancei împreună cu simburele unei armate mici întru
nită acolo pentru o expediția, ală cărei scopă nu era 
incă cunoscută.

După ce-i spuse acestea, amândoi mai vorbiră în
cetă lângă o lerâstră.

Ferâstra era deschisă. Era o sâră frumâsă de vâră; 
stelele scinteetore păreau că se coboră din ceră în apa 
lagumeloră unde jucau la cea mai mică adiere: ici și 
colo se zărea fanalulă unei gondole lunecândă ușoră pe t

legere seu selecțiune și a 2 a) prin încrucișare seu hy- 
bridațiune. Prin alegere se face in modulă urmâtoiă 
Dâră grădmarulă seu cultivatorulă are o formă irnmâsă, 
mare și plină, d. e. de trandafiri roșii, și ar voi că a- 
ceeași formă să-și păstreze tâte caracterele și însușirile 
ei, numai colOrea să fiă albă, atunci din tulpina aceea 
de trandafiri roșii ia mlădița, care a produsă florile cele 
mai alburii și o sădesce singură, și apoi dintre mlădi- 
țele ei, ia ârășl pe aceea, care a produsă florile cele 
mai albe, o sădesce și pe aceea ârășl singură, și așa 
mai departe, și după câțiva ani, din forme cu totulă 
roșii, va avâ trandafiri albi ca zăpada, și ârășl din 
Hori albe va avâ altele nouâ,jcu totulă incluse, până a- 

prâpe negre.
Insă calea acesta este cam lungă, progresâză nu

mai încetă și până la răușirea completă-i trebue mai 
rnulțl ani. Când însă elă voesee să Iacă acâsta mai 
iute, atunci se servesce de metoda a doua, a încru- 
cișârei. __ (Va urma)

Sciri militare.
România. Ministerulă de răsboin^a trimesă o cal

culară tuturoră prefecțiloră din țâră, învitându i să ia 
măsuri seriose ca pe tabelele de recensământă a tineri- 
loră, care urmâză a concura pentru formarea contingen
tului 1888, să se înscrie toți tinerii in vârstă dela 21 — 
30 ani ce se pretindă supuși streini, cu orl-ce scuse 
și orl-ce acte ară pi esența ei, pentru ca să se polă do
vedi aceia cari s’au scutită în alțl ani pe nedreptă de 
servictulă militară. Acestoră tineri li se va lua și ună 
interogatoră ce se va trimite impreună cu actele la mi
nisterulă de esterne.

Convocare.
Membrii reuniunei invâțătoriloră români gr. or. din 

districtulă Abrudului, respective protopresbiteratele Câm
peni, Abrudă și Lupșa, se convocă la adunarea generală 
a acestei reuniuni, care se va țină în filele 6, 7 și 8 
Septemvre 1887 st. v. in Câmpeni cu următorea pro
gramă:

Duminecă 6 Septemvre, înainte de amiatjl: Par
ticipare in corpore la serviciulă divină. După incheiarea 
serviciului divină :

Ședința I. 1) Deschiderea adunărei. 2) Alegerea 
comisiuniloră. Dupâ amâcji:

Ședința II. 3) Raportulă comitetului, canarului și 
bibliotecarului. 4) Cetirea disertațiunei: «Care este causa, 
pentru care grădinile scâleloră nu se sporescă, și pen
tru ce unii învățători avândă pământă pentru grădina de 
scOlâ nu lă cultivă pentru instruirea scolariloră in grădi
nărită, și ce măsuri ar fi a se lua pentru a se da ună 
avânta mai mare în instruirea acestui ramă folositorii ?< 
de învățătorulă Nicolau Corcheșiu.

5) Prelegerea practică: „Tractarea religiunei în 
despărțâmintele IV. V și VI.“ de învățătorii losifă Gom 
bosă, Teodoră Dușa și Vasilie Gau.

Luni, 7 Septemvre. înainte de amiaȘl:
Ședința III. 6) Cetirea disertațiunei: «Enumerarea 

deosebileloră metode de cetită și scrisă și resultatulă a- 
celora“, de învățătorulă’ George Nicula. 7) Prelegerea 
practică: «Computulă in anulă I. de se6lă“ de învățăto
rii: Nicolau Necrelescu, Solomonă Coroiu și Ioană Mo- 
tora. 8) Cetirea disertațiunei: «Cari suntă căușele pen
tru cari absențiile școlare suntă prâ numărăse și prin 
ce s’ară putea delătura acest inconvenient impedecătoră 
în instrucțiunea poporală ?“ de învățătorulă Michailă 
Contesă

valuri, și Adriatica, undulândă dincolo de Lido, aducea 
până la palatulă ducală ună ecou slabă ală vocei sale 
monotone și maestâse.

Bâlrâuulă doge asista totdeuna ia întâlnirile Vene
ției cu Felice Badoer. In sâra aceea elă adormi pe sca- 
unulă pe care ședea. Se deșteptă când nu mai aucji 
sgomolulă conversațiunei tineriloră care-lă legănase pănâ 
alunei.

Când (țări înaintea lui grupulă grațiosă formată de 
miri a cărora umbre se restrângeau pe cerulă inslelafă, 
inima i se stiânse și ochii i se umplură de lacrimi. Se 
gândi la liniă sâu lacobă, exilată de barbaria Marelui 
Consiliu, exilată pe pământulă arcjâloră ală insulei Can- 
dia dimpreună cu familia. Dâcă Senatulă ar fi fostă 
milosă, seumpulă sâu lacobă ar fi aci cti nevasta sa in 
locuia care-lă ocupă acum Veneția și Felice Badoer. 
Copiii — copiii copilului sâu, ai ultimului sâu născută, 
ai singurului care mai trăia dintre cei trei băeți pe care 
îi detese Dumnezeu in misericordia lui si pe care ii luase 
in mânia lui — abia ișl mai aduce aminte de trăsurile 
loră care plntescă nedeosebite in amintirea sa ca ună 
desenă p’ală cărui creionă l’a ștersă timpulă. Dâcă n’ar 
fi fostă cruzimea Senatului, copiii lui lacobă s’ar juca 
colea la picidrele sale; ar aucți rîsulă Ioră argentină; 
capetele Ioră tinere ar îngădui inâniloră lui ingh țațe de 
vârstă ca sâ se încălcjâscâ in mătasea inelată, în pârulă 
Ioră bălai. Decă fie sa ar fi aci, bâtrânulă doge s’ar 
odihni celă puțină in mijloculă duleiloră și liniștiteloră 
bucurii ale căminului de grijile crude pe cari i-le cășu 
nâzâ ijilnică afacerile Statului. (Va urma).

Ședința IV. După atniaȘI; 9) Cetirea disertațiunei 
„lnsâmnătatea Istoriei in scolele poporale" de inv. Solo
monă Coroiu. 10) Prelegere practică: „Cotitul, scrisul 
in anulă I. de sc6lă“.' de învățătorii: Aronă CioranO, 
Andreiu Munteană și Teodor Pasca.

Marți 8 Septemvre înainte de amiaȘI. Partici
pare in corpore la serviciulă divină.

Ședința V. După amiaȘI: 11) Raportulă comisi- 
uniloră. 12) Eventuale propuneri. 13) Incheiare.

Din ședința comitetului centrală ală Reuniunei ți
nută la l-a Augustă 1887 st. v.

Acâstă convocare Prea on. oficii protopresbiterale 
din aceslă distrietă suntă poftite a-o comunicajcu în
vățătorii din tractele proprii.

[tomul u Furduiu Nicolau Corcheșu
președinte ală reuniunei secret. I. ală reuniunei

Mulțămită publică și dare de s6mă, 
asupra ofertelor^ primite de comitetulfl pentru adunarea de aju

tore in favorulfl incendiațiloră din comuna Galați.
(Urmare.)

15. Din Cincu-mare, prin d-lă Haritonă Pres- 
curea s’au colectată 5 fi. dela d-n i: Basiliu Cernea, sub- 
jude reg., 2 fl., Lazară Boieriu, cond. de cărți funduare 
1 fl., Moise NicOră, pantofară, 1 fl., Gergel Pototzki, co
merciantă, 50 cr. și Vasile Mărgineană, 50 cr.

16. Din Vadă, prin d-lă notară lacobă Morariu 
s’au colectată 23 fl. 40 cr., anume din Vadă dela d-nii: 
George Morariu, proprietară, 1 fl , lacobă Morariu not. 
cerc. 1 fl., Georgiu Păsăraru, invățâtoră, 1 fl., Tamașiu 
Cocișă, colectoră, 1 fl., lacobă Deutsch, arândatoră, 1 fl. 
dela mai rnulțl locuitori din Vadă in prețulă colectei de 
79 klg. săcarâ și 59 Klg. cucuruză, 6 fl. 15 cr. dela 
mai rnulțl locuitori din Vadă colectă In bani 41 cr., 
George Boeriu primară, 1 fl., Tamașiu Popă, vicenotară 
1 fl. Din Mândra: lacobă Sucaciu, primară, 1 fl., George 
Mateiu Sucaciu, economă, 20 cr., Lazară Comșa, invâ- 
țâtoră, 50 cr., Friedrich Czell & Sohn (Brașovă) 3 fl., 
loh. Danhamer 1 fl., Adolfă Fleischer, cârciumariu, 20 cr., 
Ioană Cocană, parochă, 50 cr., Teodosiu Cocană, cas- 
sară comunală, 40 cr. Din Todorița: Alecsiu Mijea, pa- 
roehă, 40 cr., George Renghea, învățătoră 1 fl., Georgiu 
Balabană, primară, 50 cr.. Ioană Sbârnecui, proprietară, 
50 cr., losifă Grama, proprietară, 20 cr., Mateiu Renghea 
proprietară, 30 cr. și Nicolae Ist rate, proprietară, 20 cr.

__________ (Va urma.)

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

PESTA, 31 Augustti. — F6ia oficială pu
blică decorarea șefului de secțiune croată Stan- 
covicl cu ordinulu cordnei de ferii cl. 2-a, a 
președintelui dietei Hrvat cu crucea de Komthur 
a ordinului Franz Iosef, a lui VucosinovicI cu 
crucea de cavalerii a ordinului Leopold.

PARIS, 31 Augustă. — Ordinea de mo- 
bilisare a corpului 17 de armată s’a espe- 
dată erl.

CONSTANTINOPOLU, 31 Augustă. — 
Trimisulă Serbiei pe lângă P6rtă a fostă însăr
cinată sâ îmâneze nota privitdre la deschiderea 
liniei căii ferate Vranja-Salonică.

DIVERSE.
Urmările unei denunțări. — Domnișăra Dronin, 

care nu de multă a fostă arestată în insula Wight fiindă 
bănuită că ar fi avută dinamită, zace acum greu bol
navă. Arestarea s’a făcută în urma unei denunțări râu- 
tăciâse și tânăra francesă, după mai multe Șile de arestă 
a fostă liberată, căci materialulă bănuită, ce i s’a găsită 
în Iadă, era numai Iută de modelată. Ministrulă englesă 
de interne, Matthews, a promisă in ședința dela 10 c. 
a camerii comuneloră, că va acorda tinerei dame o des
păgubire pentru neplăcerile suferite.

Necrologii, — Subscrișii cu inima strivită de du
rere anunță consângeniloră și amiciloră din depărtare, 
cumcă pre. blânda și buna fiică, soră, nepâtă și verișără 
Maria Bușița, după ună morbă secă îndelungată, în ală 
22-lea ană ală etății, împărtășită cu sfintele sacramente, 
in 28 Aug. d. a. și-a dală nobilulă suflete în mănile 
Creatorului. Rămășițele pâmântescl a scumpei defuncte 
s’au astrucată dupâ ritulă gr. cat. în 30 Aug. a. c. după 
amia<jl la 3 ore, in cimiteriulă locală.

Sigetulă Marmațic.i, 28 Aug. 1887.
Fiă-i țfirîna ușâră și memoria binecuvântată!
Ioană Busița, Cornelia Mihali, ca părinți. Iuliu, 

Georgiu, Ioană, ca frați. Maria Cupșia măritată Rață, 
S.ilmajer Roza măritată Kovaci ca mătușe. Eugeniu 
Rață și soția Cornelia mărila'ă Hodoră, Georgiu Rață, 
Aurelia Rață, li ma măritată Mihalca, Otilia, Iuliu ca veri 
și verișâre.

M*" Numere, singuratice din „Gazeta Transillva- 
nieiil ă 5 cr. se potu cumpăra în tutungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciur cu.

Editoră: lacobă Mareșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Muresiauu,
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Ouriul â U burai de Vleua Bursa <le Buciiresci.
din 30 Augusta st. ji. lt>87.

Rentă de aura o<70 . . . 100 90 
Renta de hArtiA 6°/» . . 97.35 
împrumutul!) căilora ferate

ungare......................... 150.73
Amortisarea datoriei* cAi-

lorfl ferate de osta ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.20

Amortisarea datoriei cAi- 
lord ferate de osta ung. 
(2-a emisiune) .... 126 -

Amortisarea datoriei cili- 
lora ferate de osta ung. 
(3-a emisiune) .... 115 —

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

mișfl............................ 104 50
Bonuri cu cl. de sortare 104.50 
Bonuri rurale transilvane 104 50

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

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

ung....................................121.60
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124 60
Renta de hArtiA austriacA 81 50
Renta de Cg. austr. . . 82.50
Renta de aura austr. . . 112 60 
Losurile din 1860 . . . 135.75
Acțiunile bAncel austro- 

ungare .......................  886 —
' Act. bAncel de credita ung. 286.50 
i Act. bAncel de credita austr.282 30

Argintuld —. — Galbinl 
împAritescl ................. 5.94

Napoleon-d'orl .... 9.95
MArc! 100 împ. germ. . . 61.55 
Londra 10 Livres sterlinge 125.75

Cota oficială dela 12 Augusto st. v. 1887.

Cump. vend.

Renta română (5%). 91‘/3 92*/a
Renta rom. amort. (5°/0) 95— 95‘/a

» convert. (6°/0) 88’/, 89‘/t
Impr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 36-
Credit fonc. rural (7°/0) . 104«/4 105>/a

„ „ (5«/0) . 891/, 9O‘/4
• • urban (7°/0) . 103’/4 103’/4

. (6«/0^ . 94— 95—
• (5»/0) . 87— 87’/a

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

« > • Națională — —
Aură contra bilete de bancă • . 14?/4 15.’/4
Bancnote austriace contra aură. . 2.01 2.02

Cursuiu pieței Brașovu
di ti 31 Augustu st. 11. 1887

Bancnote românesc1 . . . . Cu ■ 8 66 Vend 8.70

Argint românesc . » 8.60 • 8.65

Napoleon-d’orl . . » 9.95 10 —

Lire turcescl . . . » 11.23 » 11.27

Imperiali .... 10.22 » 10.26

Galbeni.................. • 5 26 » 5.90

Scrisurile tone. »A! bina» 6% > 101.— > 102.- -

n , 5»/0 yj 98.— 99.—

Ruble RusescI . . > 108.— » 110.—

Discontulă . . > i 10°/0 pe ană.

sz. 280-1887. gîrdetnieny.
A zernesti kir jt'uâsbirosâg mint kisebb jelentosegii polg. peres 

iigyekben eljârd birdstîg r&zerol ezennel kozhirre tetetik, miszerint tigy- 
«ed Pușcariu Jozsef âltal kepviselt Alma-miezoi gilr.-kel. egylitîz alap fel- 
țereseknek ismeretlen taitbzkodasa ds alimîsmezdi illetosdgii Iuonu D. 
Banu alperes elleni 40 fit. o. e. sj. irânti bagatell keresetdnek târgyala- 
sâra hatârnapul 1887 evi September 116 28-ik napjânak d. e. 8 drăja e 
birostig elott kitiizetik.

Felhivatik enndlfogva ismeretlen tartozkodâsu alperes, liogy iigyd- 
nek czelszerii vedelme inlnt a rdszere gondnokv.1 kinevezett iigyvdd Ga- 
roiu Miklos zernesti lakos kelloen utasitsa, vagy a târgyalasnâl szemd- 
lyesdn vagy mas megbizott âltal jelentkezzek, inert kiilonben mindezek 
elmulasztâsănak kovetkezmdnyeit magânak tulajdonitsa.

Zer n est, 1887 evi Augustus 116 16-ân.
A zernesti kir. jârâ sbirds âg.

Peuciu, jiirfisbird.

(Avisu d-loru abonați!
Rugâmti pe d-nii abonați ea la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască, a scrie pe ciiponulii mandatului poștalii .și •numerii de pe 
fâșia sub care au primită diarulu nostru până acuma.

Domnii ce se abondză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă. ADMINISTR. „GAZ. 1RANS*

Sosirea și plecarea trenuriloru și posteloru in Brașovii.
I. Plecarea treiiuriloru:

1. Dela Brașovu la Poșta:
Trenulă de persone Nr. 307: 7 ore 20 de minute sera. 
Trenulă mixtă Nr. 315: 4 ore 01 minută dimineța.

2. Dela Brașovu la Buouresoi:
Trenulă accelerată Nr. 302: 5 ore 37 minute diminăța, 
Trenulă mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după ametjî.

II. Sosirea treiiuriloru:
1. Dela Peșta la Brașovu:

Trenulă de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amă<jl. 
Trenulă mixtă Nr. 316: 9 6re 52 minute sera.

Trenulă
Trenulă

а) Dela
б) r,
<>)
d) .

«) „

a) Dela 
l» .
c) Din
d) „

*

2. Dela Bucuresoi la Brașovii:
accelerată Nr. 301: 10 6re 12 minute sera, 
mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după ametfi.

A. Plecarea posteloru:
Brașovă la Reșnovu-Zernescî-Branii: 12 6re 30 min. după amăd1. 

„ „ Zizinu: 4 6re după ameijl.
,, in Secuime (S. Georgl): 1 6râ 30 minute năptea.
,, la Făgărașu: 4 ore dimineța.
„ la Săcele: 4 6re dimineța.

B. Sosirea posteloru:
Reșnovu Zernescl-Branil la Brașovă: 10 6re înainte da ameip. 
Zizinu la Brașovă: 9 Ore a. tn.
Secuime la Brașovă; 6 dre sera. 
Făgărașii la Brașovă: 2 ore dimineța.
Săcele la Brașovă: 6 Ore 30 minute săra.

«

*
* *
*
41
*
$ 
e 
e
*

*

*

AMICULU FAMILIEI, piară beletristică și enciclo- 
pedică-literară cu ilustrațiunl, Cursulă XI. — Apare 
In 1 și 15 <J> a lunei in numeri de câte l‘/a—2‘/a cole 
cu ilustrațiun! frumdse; și publică arlicbi sociali, poe- 
siă, nuvele, romanuri, suvenirl de călători« ș. a. — 
Mai departe tracteză cestiun! literare și scientifice, cu 
reflesiune Ie cerințele vieței practice; apoi petrece cu 
atențiune viOța socială a Româniloră de preiulindenea, 
precum și a celorlalte poporațiunî din patriă și străi
nătate ; și prin umoră dulce și satiră alesă nisuesce 
a face câte o Oră plăcută familiei strivite de grijele 
vieței; și peste totă nisuesce a întinde tuturoră indi- 
vitjiloră din familiă o petiecere nobilă și instructivă.
— Prețulă de prenumerațiune pe anulă intregă e 4 (1. 
pentru România și străinătate 10 franci — lei noi, 
plătibil! și in timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN. Revistă bisericescă, scolastică 
și literară, Cursulă XIII. — Apare in broșuri lunare 
de câte 2*/4—31/, cole; și publică articlii din sfera tu
turoră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, serbători și diverse ocasiunl, — 
mai departe studii pedagogice, didactice și scientifice- 
literari. — Prețulă de abonamentu pe anulă intregă 
e 4 fi. — pentru România 10 franci — lei noi, plă
tibill și în bilete de bancă și in timbre poștali.

A se adresa la „Cancelaria Negruțiu în Gherla
— Szamosujvâr. unde se mai află de văntjare și ur- 
mătorele cărți:

Puterea amorului. Nuvelă
vinară. Prețulă 20 cr.

Idealulu pierdutu. Nuvelă 
C. Z Rovinară. Prețulă 15 cr.

Opera unui omu de bine.

de l’aulina C. Z. Ro-

originală de l’aulina

Prețulă 15 cr.
Nuvelă poporală

codrului. Baladă

I

Ună volumă > 
103 poesii bine alese și a- 
(dela 1 fl 20 cr. la) 60 cr. 

poesii poporale culese de 
Ună volumă din 14 cole.

parandiali), a învgțătordoră și a altoră bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesoră preparandială. Pre
țulă unui esemplară cu porto francată 1 fl. 80 cr. v. 
a. In literatura năstră pedagogică abia atlămă vre-ună 
opă. întocmită după lipsele scăleloră năstre în măsura 
în care este acesta! pentru aceea îlă și recomaudămă 
mai alesă Directoriloră și invgțătoriloră ca celoră în 
prima liniă interesați.

Spicuire din istoria pedagogiei la noi — la Ro
mâni. De Vas. Gr. Borgovană. Prețulă 15 cr.

Manuală de Gramatica limbei române uentru sed- 
lele poporal! în 3 cursuri de Maximă Popă profesore 
la gimnasiulă din Năsăudă. — Manualulă acesta este 
aprobată prin Inaltulă Ministeră de cultă și instruc
țiune publică cu rescriptulă de dato 26 Aprilie 1886 
Nr. 13193. — Prețulă 30 cr.

Nu me uita. Colecțiune de versuri funebrali, ur
mate de iertăciuni, epitaliă s. a. Prețulă 50 cr.

Carte conducătore la propunerea calculărei în 
scola poporală pentru învățători și preparantjl. Broș. 
I. scrisă de Gavrilă Trifu, profesoră preparandială. 
Prețuia 80 cr.

i e e e e
$ 
e

PubUcaUmdle „CANCELARIEI NEGRUȚIU,“ ’ — GHERLA — SZ.-UJVÂR. — ’
Probitatea în copilăria. Schiță din sfera educa- 

țiunei. După Ernest Legouve, membru ală academiei, 
francese. Prețulă 10 cr.

Barbu cobzarulu. Nuvelă originală de Emilia
Lungu. Prețulă 15 cr.

Hermann și Dorotea după W. de Goethe, traduc- 
j țiune liberă de Constantin Morariu. Prețulă 50 cr.

Ifigenia în Aulida. Tragedia în 5 acte, după Eu- 
ripide, tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr, 

Petulantulu. Comedia în 5 acte, după Augusto 
Kotzebue tradusă de Ioană St. Șuluță Prețulă 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică ținută în sa'ele 
gimnasiului din Fiume prin Vincețiu Nicoră prof. gim- 
nas. Cu porlretulă M. S. Regina României. Prețulă 
15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu.
de 102 pagine, cuprinde 
rangiate. Prețulă redusă

Trandafiri și viorele,
Ioană Popă Reteganuiă.
frețulă 60 cr

Tesaurulu dela Petrosa seu Cloșca cu puii ei de
I auru. Studiu archeologică de I). 0. Olinesdu. Prețulă
20 cr.

Apologia. DiscusiunI filosofice și istorice maghiare 
privitore la Romani, invederile și rectificate de Dr. 
Gregoriu Silași. — Partea I. Paulă Hunfalvy despie 
Cronica lui Georg. Gabr. Sincai. Prețulă 30 cr.

Renascerea limbei românesc! în vorbire și scriere 
invederită și aprețiată de Dr. Gregoriu Silași. (Opă 
completă ) Broșura I. II. și III. Prețulă broș. I. II. 
câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. Tăie trei împreună 
costau 1 fl. v. a.

Biblioteca Săteanului Românu Cartea I. II. III.
IV. cuprindendă materii fărte interesante și amusante. 
Prețulă la tote patru 1 fl., câte una deosebită 30 cr.

Biblioteca familiei. Cartea I. cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețulă 30 cr.

Colecte de Recepte din economia, industria, 
merciu și chemiă, pentru economi, industriași și 
mercianțl. Prețulă 50 cr.

Economia pentru scălele
II. Prețulă 30 cr. 

îndreptară teoretică și 
mentulă intuitivă în folosulă

cr. le-
90 cr.

de ru-

originală. —
— de Pau-

de Georgiu

de Georgiu

Nuvelă
Continuarea nuvelei: „Idealulu pierdutu“ 
lina C. Z. Rovinară.

Fontâna dorului.
Simu. Prețulă 10 cr.

Codrenu craiulu
Simu. Prețulă 10 cr.

Elu trebue să se însore. Nuvelă de Mai ia Schwarfz 
traducere de N. F. Negruțiu. Prețulă 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță din emigrarea 
lui Dragoșă. Nuvelă istorică națională. Prețulă 20 cr

Numerii 76 și 77. Narațiune istorică după Wachs- 
mann, de Ioană Tanco. Prețulă 30 cr.

popor, de T. Bo.șT.

co- 
co-

Ed.

practlcu pentru înveță- 
eleviloră normali (pre-

Cele mai eftine cărți de rugăciuni.
Mărgăritarulu sufletului. Caile bogată de rugă

ciuni și cântări bisericești forte Irumosă ilustrată. Pre
țuia unui esemplară broșată 40 cr. legată 50 
gată in pânză 60 cr. legată mai fină 60, 80, 
1 II , in legătură de luxă 1.50—2.50.

Miculu mărgăritaru sufletescu. Cărticică
găciuni și cântări bisericesc! — Irumosă ilustrată pen
tru pruncii școlari de ambe secsele. Cu aprobarea 
jurisdicțiunei sup. bisericesc!. Prețulă unui esemplară 
broșată 1* cr., — legată 22 cr., legată în pânză 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Cu mai multe icăne fru- 
mose. Prețulă unui esemplară trimisă franco e 10 
cr.; — 50 esemplare costau 3 tl. ■ 100 esempl. 5 fi.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria a Născătorei 
de D-deu urmată de mai multe rugăciuni frumăse. Cu 
mai multe iedne frumăse Prețulă unui esemplară 
espedată franco e 10 cr, 50 esemplare 3 fl., 100 esem
plare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusu Christosft. Prețulă unui 
esemplară legato e 15 cr.

e

Tipografia ALEXI, Brașovă.


