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1887

vu, 12 Octomvre 1887.
Cu oAsiuuea aniversarei diplomei din Oc

tomvre 18 care deșteptase speranțe atâtă de 
fruiijdse în sînttlă tuturoră popdrelo ă 
chiei habsburgice, (parul ă 
„Hlas Naroda" se provdcă la următorea aserțiune 
a lui Palacky:

„Pe câtă timpă popdrele voră avă cause 
de a-și teme naționalitatea, nu va fi în Austria 
nici mulțămire nici pace. Dâcă în acâstă pri
vință nu se voră da garanții în însuși organis- 
mulu statului, frasele mulcomitore din partea ce
loră dela guvernă voră fi risipite înzadartfA Ne
încrederea se va lăți totă mai tare, subminându 
t6te legăturile devotamentului și ale i

Valdrea acestei aserțiuni a marei 
boemă o scimă apreția și noi, cei dll 
dinedee a monarchiei, în tdtă însen: 
De aceea trebue să ne bucurămă, 
de stată austriac! se străduescu a

monar-
cehică din Praga

cum însă dovedesce atitudinea lui, că Francia 
încă n’a scăpată de pericululă unoră nouă t.ur- 
burărî interidre. Probabilă că acțiunea contelui 
de Paris este sprijinită și de cătră Rusia, de aceea 
trebue să i se atribue o importanță deosebită.

următo-

1887.
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htă 
tic
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In memoria lui Iacobfl Mureșianu.
Redactorul „Gazetei Transilvaniei* a mai primită 
rele telegrame și scrisori de condolență:

Budapesta, 10 (22) Octomvre

După o absență de mai multe (Iile
nandu din străinătate, o străinătate unde rară 
pătrunde veste despre Români, aflai de grdua lo 
vitură a sorții, grdua pierdere ce ai îndurată și 
D-ta cu familia, ddr națiunea ndstră desclinită. 

a Vă ruga, să primiți și din 
unuia dintre cei mai 

onorători, espresiunea celei mai sincere condo 
lențe.

Vină il|ci : 
parte, ch n

a mea
vecin amici și

reeși invingăfore, ci arbitriulă.
adecă 

Așa s’a

îșî

nu

notarulă a concipiată o scrisăre 
contra preotului și a senatului 
cuprinsă: .Stimate d-le pretore supremă!

contra 
școlară

in- 
de

ui paffi 
. partea 
hătatea 
ItAWb iții 
aplana în

modă paeinicu conflictulă dintre Celn și guvernă 
ivită din causa unei măsuri asupritore pe tăre- 
mulă instrucțiune). Trebue să se delăture c tu
sele, cari facă pe Cehi să si târnă naționalitatea 
si bine și înțelept.u lucrezi corifeii majorității 
parlamentare din Austria, decă nu pregetă a-și 
da coucursulă loră pentru ca să se pdtă delătura 
bănuielile Celiiloră.

Dela modulă cum se va resolva afacerea 
scdleloră medii dincolo de Li’ta depinde chiar 
esistența și programnlă regimului actuală și, cum- 
pânindu bine situațiunea din monarchiă, trebue să 
dorimii ca sistemul u de guvernare din Austria, 
întemeiată pe principială egalei îndreptățiri poli
tice-naționale a tuturoră popdreloră, se nu sufere 
vre o lovitură neașteptată prin vr’unu pasă ne- 
prcciigetată ală guvernului.

Soirile ce sosescă din Viena ne spună că a- 
cum și Polonii și conservativii germani din ina- 
ioritate; adecă fracțiunea Hohenwart și Lienba- 
her suntă gata a sprijini dorințele îndreptățite 
ale Cehiloră în privința înstrucțiunei secundare. 
Astfelă se speră, că conflietulă se va resolva în 
favdrea sistemei de guvernare actuale, încungiu- 
rându-se pericululă unei eventuale sehimbări a 
guvernului.

In partea de dinedee a monarchiei corifeii 
politici nici că se gândescă a lua vre-o măsură 
pentru mulțumirea naționalitățiloră și tdtă aten
țiunea loră este îndreptată adi asupra espunerei 
financiare a d-lui Tisza. Ministrulă președinte și 
actualulă conducătoră ală ministeriului de finance 
a desvoltatu «în espunerea sa nisce speranțe forte 
optimiste. Elă crede că primindu-se propunerile 
sale, până în anulă 1890 deficitulă financieloră 
ungare pdte fi delăturată. Câte promisiuni de 
aceste nu au făcută în fiecare ană miniștrii de 
finance unguresc! și ce s’a alesă din tote o sem- 
țimă destulă de amară noi, contribuabilii!

Din afară ne sosesce o scire sensațională. 
Pretendenta la tronulu Franciei dră.și se mișcă: N’a 
ajutată nimică nici espulsarea prințiloră. Contele 
de Paris crede binevenită momentulă de a iniția 
o agitațiune în stilă mare în favdrea sa. Elă se 
află acuma în Dortrecht, în Olanda, și aici pri- 
mesce pe aderenții săi, cari îh't visitdză în inassă. 
Secretarulă contelui de Paris, d-lă Camdle Dupuy, 
a declarată într’o convorbire, ce a avut’o c’unu 
redactoru, că contele și amicii săi suntă convinși, 
că singura formă de guvernare, care pdte să fa- 
voriseze desvoltarea Franciei, este monarchia de 
mocratică. „Noi nu suntemu conjurați periculoși" 
(Jise Dupuy, „voimu numai să redămă Franciei 
forma de guvernare, ce a întrodus’o casa de Or- 
leans, ală căreia representantu e cont'de, și sub 
care Francia a fostă fericită."

Caracteristică e că contele de Paris nu 
să comunice numele celoră ce-lă visitdză.
(jice că voiesce să evite ori-ce svonă. Ori și

V Babeș.

Deva, 10 (22) Octomvre.

Deși târdiu, totuși permiteți-ne și nouă ca 
unoru modești învățători, simpli dileri ai națiunei 
române, să ne esprimămă semțemintele de adenci 
regrete, de recunoseințâ și piă memoria față cu 
pierderea ce a suferit’o prin mdrtea tatălui D- 
v.dstre familia și națiunea.

„Apparent rari nantes in gurgste vast<F, (jice 
forte frumosă celebrulă poetă străbună Virgilm, 
în Aeneida sa. Și noi voimă a ne esprima tocmai 
după cum se espiimă eroulă epopeei romane: De 
amă mai vedă bărbați de aceștia emulândă în 
nobila luptă pentru progresă, pentru recâști- 
garea drepturiloră politice ale poporului română, 
ca Iacobă Mureșianu !

Elu în cariera spindsă de profesoră și pu
blicistă română într’ună timpu de ună jumătate 
de seculă era esemplu în gândiri și aspirațiuni 
mărețe, bărbatft devotată binelui generală. Elă 
(liua-ndptea, în timpuri bune și rele, cu cuven- 
tulă și fapta aducea oboluiu s^u pe altariulă Mi- 
nervei pentru luminarea poporului română.

Visulu de aură și idealulă lui Iacobă Mu
reșianu pe marea suferințeloru națiunei române, 
prin mijloculă valuriloră celoră turbate, era a 
vede pe toți. fii poporului luptându-se cu credință 
neclătită și cu bărbăția pentru realisarea aspira- 
țiuniloră drepte și sânte naționale.

Calea pentru realisarea acestui ideală a vă- 
(jut’o croită, căci în tinerimea română de dinedee 
de CarpațI a inspirată semțeminte nobile, curagiu 
neînduplecată și energia în luptă. Elă a fostă 
upostolulă libertății și apărătornlă c.loru asupriți. 
Despre unii ca aceștia dice sf. scriptură la Luca 
Evanghelistulă: „Celă ce va face și învăța mare 
se va chiăma întru împărăția lui Dumnedeu!". 
Ne asociămu și noi la doliulu națiunei și ne es
primămă condolență față cu familia decedatului, 
dorindă ca Dumnedeu să o mângăe, âr lui Ia
cobă Mureșianu îi (jicemă :

Mergi spirite pe calea ce ți-ai sămănat’o cu 
flori! Sbori spirite pe plaiurile ceresci, și petrece 
acolo în corulă spiriteloru frățesci! Noi in ini
mile ndstre îți vomă rădica o cordnă ideală, care 
va purta inscripțiunea; „Nobilă trăesci și după 
ce ai murită. Fiă ca marele teu sufletă să ne 
inspire tuturoră iubirea binelui și să ne conducă 
pururea pe calea dreptului!“.

In numele corpului învățătorescă ală trac- 
tului Devei.

Nechita Luculețu

fost de față adevăratul acusat. Recursul sușternut la pre- 
lore i s’a dală acestuia și cu acela umbla lăudân- 
iu se intre poporenii mei, că va vede popa cu cine 
face tiăbă !

Notarulă scia ce are să ftă sfîrșitulă, că 
dreptatea va 
întâmplată.

Adecă 
treprinderei, 
următorulă
D. preotă adininistratoră din Tăuții de susă silesce pe 
locuitori cu amenințări la primirea unei repartiții, care 
prâ multă intreee preste puterea acelora, ca să cfidâscă o 
scolă comunală,....  nu ne putemă lăsa in așa mari chel-
tueli, — numai cu paguba ndstră materială am pută 
spesa, — der încă și aceea credemă, că d-Iă preotă 
Ioană Costină nu este îndreptățită ca prin o păreche de 
omeni, supuși și obligați lui după placă, să arunce gre
utăți pe comună și ia plătire să ne silescă.

Din aceslă causă rugămă pe știm, d-nă 
supr. să se îndure a îndruma pe jucjii comunali 
nere legitimă, nu cumva prin silirea preotului 
espuși la neplăceri."

Acesfă scrisore a 
Tăuții de șină, care cu 
chemată pre credincioși

pretore 
reți- 
fimd

la 
să

dintrimis’o notarulă la judele 
multă zelă, în formă oficiosă, a 
ia sine prin subjude, în 10 Iuliu 

ca să o subscrie; au subsc-ris’o aprăpe 25 de inși, toți
de pânza judelui; totă la aceslă scrisâre a subsorisă no- 
taru'ă și din Salunoulă de susă vr'o 9 inși. De însem
nată este, că la poporeni nu li-a esplicată deplină ce 
cuprinde scrisorea și așa i-a sedusă.

Acestă scrisore așa subsrisă o sușternu notarulă 
prelorelui pre iăngă altă scriptă, în care merge și mai 
departe in tulburare.

Și pe basa acestora află de bine pretorele a mă 
pune pe mine sub acusă, că pentru-ce voiescă eu a face 
scoli.r După cercetarea (mută in 17 Augustă, fuseiu sur
prinsă ru o judecată sub Nr. 1356/1887, în care se (jice 
să solvescă lui Papp Zdgmond 4- fl., căci nu s’a putută 
alia în deeursulă cercelărei, că densulă a agitată popo
rală contra edilicandeloră scoli, că din fasiunea marto
ri otă rcese, că și elă s’a oferită a ajutora la edificare, 
<ă pre lângă cei 2 martori, 13 poporeni din Satunou 
spună, că n’a agitată contra scoleloră.

Iti aee.-tă decisiune, după cum se vede, forte fru- 
mosă este spălată notarulă, însă ar fi trebuită pre lângă 
aresta și o îndrumare, în care săi se spună cum trebue 
să se pdrte lață de causa scoleloră edificânde, — ca a- 
decă densulă și judii să dea Iotă sprijinulă senatului șco
lară — ceea ce pdte cu voia s’a omisă.

Convingendu mă deplină că prin acâstă cercetare 
și resoluțiune s’a îngreunată și mai tare posiția senate
loră școlare, îucâlă nu mai polă funcționa regulată și 
simtă multă lovite în drepturile loră chiar prin pretorele 
supremă, am sușternută urmăforea apelațiune cătră vice- 
cornițele comilatensQ :

Nr. 124

Simeon Vladu

vre
Se

Fapte patriotice.
Teuiii de susiî, 

(Urmare.)
După acesta recursă la 3 luni

Srnidt o cercetare, la ca’e eram citata
care nici că mi au fostă chemiți martorii și

Octomvre 1887.

ținu pretorele A. 
ca aciuata, și la 

nici că a

1887.
Onorată oficiu viceșpanală 1

Stibscrisulă copia Nr. 1356/1887 aici sub a) cu o- 
nore alăturată in causa notarului Papp Zsigmond o a- 
peleză.

1. In ințelesulă leg i din a. 1876 despre forurile 
școlari, articlu XXVIII § 9 in causa edificărei scdleloră a 
hotăiită ună senală a'esă după iote regulele și legile 
normative in atestă privință, și care au depusă și jură- 
mântulă de lipsă.

Holărirea acelora guvemulă diecesană ca fort! su
premă, in anulă curentă 9 Februariu sub Nr. 1196 a 
aprohat’o și intării’o după cum apare din copia aici sub 
b) alăturată.

2. îndată ce aceslă aprobare supremă o făcui cu
noscută credincioșiloră mei, no'arulă cercuală a și ince- 
puiă a eriti‘-a holărirea senateloră”și decsiunea aproba- 
fore a forului supremă. <jâ'ândă: „<ă eu ca presidele 
scnateloră pre locuitorii comunali i silescă cu amenințări,

eu cu senatele școlari nu sunt in ireplățită ca să fâ- 
cemă hotârirl iiigreunătore, că membrii senateloră șco
lari, cari trebue să judece și lucre conformă jurăminleloră 
depuse, mi-ară fi supuși, precum aoare destulă de chiară 
din scriptele respectivului. Li începută a agitată poporală 
prin vorbe in contra nobilei întreprinderi, insă după ce 
eu, ca presidele senateloră școlari, l'am pârâtă — sub 
nr. 77 — a începută a tulbura poporenii. prin scripte.
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3. Scripta amintită de sub nr, 77 am susternut’o în 
9 Maiu d lui pretore supremă, cu rugarea să iee la în
trebare pe numitulă d. notară, cum cuteză a agita con
tra unei hotfirirl aduse de ună foră supremă și legitimă; 
d-jQ pretore supremă i-a lăsată timpă și ocasiune lui 
Papp Zsigmond, not. cerc., ca să și polă continua agita
țiunile după placă, căci, numai după trei luni și 8 <Șilc 
ținu cercetare, der acuma, la acâstâ cercetare, eu, acu- 
satorulă, eram citată ca acusată, după cum se vede dir 
>citațiuneau sub c) alăturată.

4. Infățișându mă la cercetare, la care martorii 
mei n’au fostă citeți, ci eu fuseiu provocată să-i dau pe 
față, din întâmplare Avramă Mădărașă, judele corn, din 
Satunou de susă, care a fostă subscrisă la scripta com
pusă prin notară, și care ea acusatoră contra mea a 
fostă citată doră prin notară, la rugarea mea a fostă as
cultată ca martore prin pretorele supremă, insă, după 
cum se vede din dechiarațiunea sub d alăturată, a măr
turisită falsă, să păte că a disă d. notară și aceea ce a 
mărturisită respectivulă da când deja era acusată.

Mărturisirea lui Mi« hailă Cinege, care s’a ascultată 
mai târrjiu prin d. pretore, încă este introdusă în pro 
tocolă falsă, adecă ce ară fi fostă ingreunătoră pentru 
notară nu s’a indusă in acela.

Ce se ține de cei 13 locuitori din Satunou de sus, 
suntă falsă introduși între martori, său dâră argumen- 
tâză pe lângă d. notară și aceea, că denș i n’au fostă 
de față când a agitată, dâcă se pâte și așa mărturisi și 
a fi martoră, atunci jumătate eomitatulă îlu pote lua 
de martore d-lă pretore, că eu credă că jumătate comi- 
tatulă n’are cunoscință ce face acesta individă față cu 
școlile nâstre.

5. Locuitorii din Satunou de susă, caii au fostă 
citați, n’au figurată ca martori ei dimpreună cu nofarulă 
au fostă de față ca acusatorl contra mea. că pentru ce 
voiescă eu a zidi scola, pentru aceea i a întrebată d. 
pretore ce 11-ar fi plângerea și plângerea acelora a spus-o 
judele loră, precum se vede apriată din protocolulu in- 
vestigațiunei. Văcjăndă eu ace-le, rugaiu pe d-lă pre 
tore să nu se lase a fi sedusă prin subscrierea însce
nată prin notară, și să nu țină in privința scoliloră nici 
o cercetare, căci face cercetare contra hotărirei unui 
foră supremă și vatămâ autoritatea aceluia, m’am con
tra pusă acestei procederi, și pentru aceea ca baremi cu 
poporenii din Tăuții de susă să nu tină cercetare în 
causa școlară, după cum apare apriată dm scripta sub 
e alăturată, aceslă scriptă șl-a avută succesulă dorită.

(Va urma.)

SCIRILE PILEI.
încă o comună s’a recoltată. După „fesier Llojd“ 

causa revoltei ar fi următdrea: Locuitorii comunei Pe 
rocseny din eomitatulă Hont își luau fără a li se con
cede lemne din pădure și venau, din care pricină fură 
de repețite ori condamnați la pedepse în bani. In dilele 
acestea ducendu-se forestierulă cu 4 gendarml și eu ună 
esecutoră în comună, ca să secvestreze pe locu.torî pen
tru prevaricațiunile silvice, aceștia se înarmară cu cio
mege și cu furcoe de feră, alungară pe esecutoră, prin
seră pe gendarmă și deteră focă clăiloră pădurarului. 
Sera a sosită din Ipolysag ună despârțămentă de gen
darmi sub conducerea unui jsub'ocotenentă, care areslă 
pe 16 locuitori. Sătulă e păijilă de ulani.

— x—
Dr. Davidu Starcevici e bolnavă în areslă. Cerendă 

să fiă transportată în spitală, tribunalulă din Agramă a 
respinsă cererea pe temeiulă cercetării mediciloră.

— x —
D-lă Ioană Mihalcea și-a serbată cununia sa cu 

domnișâra Elena Vioreaua erl Duminecă 11 Octomvre 
In Sf. Biserică „Negustorii11 din Buzău, felicitări căldurose 
tinerei părechi.

—x—
Suntă fărte dese cașurile, în care preoții unguresc! 

nu imormănteză pe credincioșii loră săraci fără plată

In filele trecute amă comunicată două cașuri. Acum 
un nou cas ni-1 comunică „Poster Lloyd«: Preotulă ref. 
din Szerencs n’a vrută să imormenleze pe fetița unui 
me-eriașă, fără plata taesei restanțe bisericesc! de 2 II. 
13 cr. Bietulă omă, lipită de săracă, Iu nevoită să-și 
ducă copilulă la gropă lără preotă.

Mmisterulă a aprobată cunoscuti învoială făcută 
intră comuna Vrașovă și intre comunele Seceleloru Ma
gistratul din locă a și primită la 20 0 ilomvre n. cmi- 
sulă ministerială privitoră.

Nici bugetulă comunei Caransebeșă nu e fără de- 
ficită. Ună deficită de 7000 fl. pentru ună venită co 
munaiă de numai 15,000 fl., asta-i totuși enormă! Se 
va acoperi printr’ună aruncă comunală. Mai bine ca 
Iote stă bugetulă comunei Becich ereculu mare, care are 
ună plus de . . . 1 cr !

La vama română dela Predeal!! s’a confiscată o 
cătățime însemnată de haine și de cisme, adresate unoră 
negustori din Bucuresci.

—x—
„Epocei" i se spune, că comisia însărcinată a exa

mina diferitele modele de pusei cu repetiția presintate 
ministerului română de resboiu de cătră unii fabricanți, 
a depusă raportulă său, conchidândă la respingerea tu
turora aceloră modele, nici unulă ne-întrunindă condi
țiile unei arme perfecte.

—x—
In loeulă batalionului 23 de vânători, ce staționa 

în Abrudu și caie acum e in garnisdnă la Sibiiu, s’a 
transfeiată la Abrudă balalionulă 2 din regru. 51 de 
infanteria.

—x—
Diurnistulă losefă Boronkay a defraudatu mari 

sume de bani la o primăriă cercuală din Pesta. Pasă
rea, care sburase, a foslă prinsă in Abony, comilalulă 
Albei.

Iiivețăuientulii ruralii și domeniulu cortinei.
Cetiinu în „România Liberă11 :
Conformâudu-se unei înalte dormți, esprimată încă 

din prima di de Maiestatea Sa, adininislrațiunea dome
niului Coronei continuă a lucra cu o stăruință neprege
tată și neîntrecută la desvoltarea și propășirea învăță
mântului rurală.

La 4 ale lunei curente s’a deschisă âră.șl ună nou 
locală de șeiilă, iu numele Begelui, de cătră d. lonă Ka- 
linderu, administralorulă domeniului Coronei.

Acesta deschidere a fostă o sărbttore pentru co
muna Balta Domnei, de pe domeniulă Gherghița (Prahova). 
Ună publică numerosă, compusă din locuitorii comuneloră 
Balta-Domnei, Gherghița, Ciumații, Sudiții, etc. proprie
tari de prin vecinătate cu domnele loru, mai mulți frun
tași, ca preoții, învățătorulă, primarulă cu consilierii, se 
adunaseră dinaintea șcâlei. Ună mare numără de loști 
militari, purtândă pe pieptă însemnele dobândite in ul- 
timulă răsboiu, formau ca o gardă de onăre. Localulă 
este o clădire nouă, frumosă, bine întocmită, de ijidăriă 
solidă, și cu încăperi îndestulătore și luminose. Clasele 
suntă înzestrate eu tolu materialulă școlară de trebuință, 
procurată în cele mai bune condițiuni. Atâtu fațada câtă 
și interiorulă fusese decorată cu multă gustă, cu frunejișă 
și ghirlande. Timpulă veni și elă în ajulorulă serbărui, 
fundă câtă se pâte de frumosă. După terminarea sfințirei 
școlei, d. Kalinderu ținu următorea cuvântare:

Scumpi copii! Voi, cari m’ascultațl și care vedeți 
astădî deschidendu-se ușile acestei frumose clădiri, da
torite măniiiuBei M 8. Begelui, clădire care este casa, 
averea noslt-ă, precum va.&.și aceea a eopiiloră și a 
strănepoți loră voștri, dragi tropii veniți pentru a lua parte 
la aceslă mare serbare, ascultați câte-va cuvinte dela ună 
omă, care prin virstă ar pute fi tatălă vostru și care vă 
vorbește cu lâta inima.

Care este învățământulă pe care veniți să-lă pr
ipiți în acăstă ș/dlă? învățffinenlă, care e temelia tutu
rora celorl’alte, său mai bine disă. din caie decurgă tote 
celelalte. Acesta îuvățămentă este:

Cinstiți pe Domnulă Dumnedeu, cinstiți prin urmare 
pe tata și pe mama, care’10 înfățișezi pe păinentă, care 
v’au dală povețele ondrei și ale virtuței. Arâlați-le iu
bire, ascultare și îngrijire, căci de pe urma loră veți ave 
dreptulă de a vă <J.ce omeni cinstiți, dțla ei ați primită 
cunoscință datorințeloră vostre, dela ei veți nume
bună printre consăteni și vatjă in obște. r

Iubirea, ascultarea și respeclulă de părințljw^ste 
se numes ă cu ună nume: cucernicie, <X.T făcii și elej 
parte din cultulă ce totă omulă e datoră -aătră Totă-Pu- 
terniculu, cătră patriă, efltră familiă.

Patria e muma nășiră cea dintâiy^eaa fostă muma 
strămoșiloră noșlti și va fi șl aceea a eopiiloră și <^>tră- 
nepoțiloră noștri. Pentru ea nn'tfebue să cruțămă nici 
o jertfă, nici a vremei, nici aceea a muncei, nici mă- 
eară a vieței; în Iotă casuiă trebue să fiți gata a-i da 
ei totă. Când dică patriă, ințelegă prin aceslă mare cu
vântă și capulă ei, Regele, care este brațulă și sufletulă 
ei, care este și elă părintele poporului, der ună părinte 
fără slârșită.

Da, omeni buni, care sunteți aici de față, care ați 
primită botezulu de sânge în răsboiu și care purtațî pe 
pieptă semnulă biruinței, țera părinteseă e aceea pentru 
care aa murită soldațil români la Grivița, la Plevna, la 
Rahova, la Stnărdană. Bărbăției loru și vitejiei Capului 
osiei neatârnarea și prin urmare Regalitatea de
< n«me buWrămă acum. Când priviți mărirea acestoră 
f*(>le. nu uil&iî că le datorimă sângelui acestora bravi. 
liBidu și viețn loră pentru patriă, ei s’au făcută demni 
d^d|O ițjf mflreță mormântă și (jicândă mormântă nu 
vorliIMMv acela care cuprinde rămășițele loră, ci de 
țera întiegă, care este mormentulă loră. Numele loră și 
amintirea fapteloră loru voru rămâne în inimi tuturora, 
pe când monumentele cele lucrate de mâna omului voră 
peii sub Iov turile vremei

Luați-vă, scumpi copii, după acele pilde, care vi 
le-au lăsată de moștenire părinții, rudele și concetățenii 
voștri, fiți încredințați, cum au fosta ei inșiși, că fericirea 
este ună roda ală libert iței și că libertatea cere una 
sulletă mare.

Omeni buni, cari mă ascultați, aceste cuvinte nu 
vi le spunu ca măngăere pentru copii, frații, seu prie
tenii ce Tați pierdută pote l.i resbelă: de ușii au murită 
cu inimă. Nu voiți ore și voi, ca ei, mai bine o tre
cere din viață la morte, peste care se revarsă gloriă 
decâtă ună trai întunecosă? Rrin încetarea loră de a 
mai fi printre voi, casa vostră nu a rămasă deșertă, căci 
camarazii voștri din care mulți au primită îngrijirea cea 
bună ca de mamă, a compătimitorei Reginei nu mai 
suntă, der gloria loră viețuesce si ne măngle de acestă 
durerosă pierdere.

Aucjinda neineetata cum suntă numiți ca pilde de 
vitejie și de iubire de țeră, și lăudați pentru jertfa loră, 
însuflețiți-vă, dragi copii, a-i urma, a păși pe drumula 
cela slăvită pe care I au deschisă ei.

Gândiți vă că este o da orință sfântă și <ând vă 
va veni rândula, arâtați-vă și voi demni de mândria cu 
care salutâmă adi amintirea loră.

Acestea suntă sentimente de care vă vorbescă aci 
în puține cuvinte, și pe care ună istori’ă grecă din ve
chime le desvoltă intr’nnă chipd strălucita. D-ta, d-l-s 
invățătoră, nu mă indoescă, le vei sădi in inima și min
tea școiarilorfi; istoria nosiră e dm feri-ire destulq de 
bogată cu fapte mărețe pentru ca sarcina acâsla să-ți 
fiă ușoră.

D-ta, d-le primara, care represinți autoritatea, bine- 
voesce a apăra aceslă așeijămentă bine-făcâtoră cu care 
mărinimia Rpgelui nostru a înzestrată sătulă, povățuesce 
pe locuitori să-și trimită copii la școlă, luctâză ca ei

FOILETON U.

O NOFTE TEBIBILÂ.

de Maurice Reynold. traducere de Ioană E. Prodană.
(Urmare.)

V.
Locuia de întâlnire se alesese gara dela Luxem- 

bourg; trenulă, care avea să ducă la castelula dela Som- 
breffe pe marvhisă și pe ospeții săi, ple?a diminâța la 
9 ore.

Rene, sosindă de cu sără în Brussela, se preumbla 
in susă și ’n josă prin mica gară, când d’odată âtă r'ă 
(Jăresce pe d-JO de Werrieres și pe cele două fiice ale 
sale. Învăluite in mantale lungi, sub cari ie dispărea cos 
tumulă, aveau pe capă mici bonele, ornată fie-care cu 
câte-o pană de vultură. Tinărului ’i re păru că carac- 
terulă fisionomiei Ioanei devenise mai pronunțată; în pri
virea ei puteai afla chiar asprime. Cu iote aceste, când 
îlO văiju pe Renâ ilă întâmpină cu ună surîsă drăgălașă 
și dădu mâna cu elă.

— Mă bucură că te revădă, ii <Jlse ea-
IncâtO privea pe Maria, ea se făcu ca foculă de 

roșiă la vederea lui Renâ, și la respectuâsa lui salutare 
îi răspunse incetinelo.

Bătrânula marchisă, neliniștită, agitată, nu mai avea 

stare. Elă arunca priviri pline de nedumerire spre lo
cuia de intrare ală gărei.

— Tată, dise Ioana, vino odată, e timpulă să ne 
suimă în vagonă.

— Der nu vădă pe llubert, dise inarchisulă cu ne
răbdare. Cu tote că ’mî promisese d’a fi aici la ora 
ficsată.

— Hei, d-ta sci bine, tată, că nu putemd conta pe 
promisiunile doctorului.

Marchisulă iși freca sprîncena și se uita la fiica lui 
cu o mâniă înăbușită, care-lă puse in uimire pe Renâ.

Intr’o clipă, elă credu a descoperi in istoria acestei 
familii lucruri misteriâse și jalnice.

— Trebue să amânămă plecarea dâcă doctorulă nu 
sosesce la timpă, dise marchisulă, fiindă încă totă palidă 
și agitată.

— D-ta uiți, tată, cjise Ioana cu răcâlă, că in cas- 
telă totă lumea e pregătită pentru sosirea nostră, și că 
aici nu se mai află nici una servitoră.

— Ah ! e adevărată, răspunse marchisulă suspinândă.
Doctorulă nu sosi încă și se deciseră a se sui în 

cupeulă vagonului.
Renâ se așetjase față ’n față cu Ioana și nu se mai 

sătura d’a o privi; inlrăga ei ființă ilă încânta, dela su- 
risulă ei, pănă la ținuta grațiâsă ce-o luase in unghiulă 
vagonului. La stațiunea a patra trenulă trebuia schim

bată și mulțimea așteptată. Acestă împrejurare fu bine
venită pentru Rene, putându-se preumbla cu Ioana, și 
fiindă câte-va minute împreună.

— Câtă sunt de fericită, că te-am putută revede, 
ii <JD.se elă; d-ta nu poți sci cu ce nerăbdare am aștep
tată acestă momentă! Să te vădă în fiă-care clipă, să 
petrecă ca și d-ta sub acelașă coperișă.

— Nu-inî vorbi astfelă! îi dise ea cu bruscheță și 
cu ună telă de groză.

Tînărulă se uita cu surprindere la fată, care iși 
încrețise sprincenele.

Moștenirea ce o făcuse Renâ, îi permitea d’a se’nsura 
ori când ar fi voită; der elă spera să câștige iubirea 
Ioanei înainte de a-i descoperi schimbarea produsă în po- 
siția Iui. De sigură, ținuta tinerei pentru elă nu era în- 
curagialore și elă nu șî putea esplica ce felă de terdre 
ar fi putut’o cuprinde în moraentulă în care elă își da 
silința a o face să gliicâscă afecțiunea lui.

In fine, elă trebma să mai aștepte; pole-că in de- 
eursulă șederii lui in castelă i se va da ocasiune a des
coperi tinerei fete violenta pasiune de care era cuprinsă 
pentru ea.

Trenulă așteptată se cjări în capătulă gării, întoc
mai ca ună animală negru cu ochi de focă, sforăindă 
totă mai repede cu câtă mai multă se apropia. Sosi în 
fine suflândă, își domoli apoi mersulă, și in urmă se opri.
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vidiei de cavaleria care va da alaculă și văijândă infan 
teria inamică se va retrage descoperindă frontuiă divi- 
ijiunei de inf■-•nteriă, care întră in luptă.

Insă, găsindu-se in față de forțe superiore începe 
retragerea pănă la sătulă Făurei, pănă unde este urmă
rită de inamică.

Piua II 9 Octomvre. Posiția dela Făurei-Preces- 
tenl care a fostă întărită este atacată din nou a doua 
(ji de inamică. Apărarea considerândă, că posițiunea nu 
se mai pOte ține, va ordona retragerea.

In timpulă acesta va sosi cu calea ferată o bateriă 
călăreță, care va descinde in drumă și va veni in grabă 
pe linia de apărare. Acesta va fi semnalulă că ajutorele 
așteptate au sosită.

Infanteria ia ofensiva, âr cavaleria amenință retra
gerea inamicului,

Lupta se va termina aci.

Falimente mari în Lipsea.
Marele bancher Bernhardt Sandbank din L’psca a 

încetată cu plățile și acâsta din causă că „Banca de 
Scont" din acelă orașă a încetată plățile. Sandbank sta 
in relațiuni cu cea mai mare parte din bancherii din 
lași și acâsta scire, spune »Liberalulă“, a produsă o mare 
sensațiă in lumea comercială din Iași.

Ca privire la lalimentulă băncei Disconlo din Lipsea 
se scrie că falimentulă a fostă provocată prin neregula 
ritățile directorilor^ Windkelmann și Ierusalim.

Banca Disconto trecea de mai multă limpă ca pu
țină solidă, der nimeni nu credea, că va isbucni atâtă 
de repede o catastrofă. Era bătătoră la ochi că la 17 
ale curentei se ținuse grabnică o ședință a consiliului 
de administrațiune despre care să răspândeau din Lipsea 
cele m i nelinistiidre sciri.

Dela acestă ședință lipsindu directorii Wmkelmann 
și Ierusalim, se presupunea că ei au fugită din Lipsea. 
Amândoi au jucată forte multă la bursă in valori rusescl 
și au avută in lunile din urmă perderi colosale, fiindă 
că in urma campaniei diaristicei oficiose germane efec
tele de valore ale Rusiei suleriseră forte multă.

Câtă de multă suntă atinse institutele financiare 
din Lipsa prin acestă falimentă incă nu se scie.

Acțiunile Disconto, care mai deunădî notau 303 
mărci, astădi au scădută la 30 mărci.

Raportă polițienescă. — N’ai nevoiă se pricepi 
multă metereologiă, pentru a prognostica cu siguranță 
matematică că la târgulu anuală de tomnă va ploua. 
Așa și târgulă de ăstă ană, ce a trecută, a începută cu 
plo'ă și zăpadă și a încetată cu ploiă, și încercarea ce
rului de a’și da in diua dântâiu o înfățișare mai veselă, 
pentru ca sâ mai dea speranță spiriteloră deprimate, a 
fostă slabă și prea târdliă. Din puncta de vedere poli
țienescă însâ se pote privi acestă lârgă ca isbutilă, întru 
câtă poliția a avută forte puțină lucru. Deja recunos- 
cerea întreprinsă pe întregă teritoriulă orașului a fostă 
însoțită de succesă potrivită, dovadă cu praxa întrebuin
țată mai nainle de polițiă față cu pungașii a avută e- 
fectă. Pe când altă dată poliția prindea mulțl pungași, 
bărbați și femei, de rândulă acesta numai câțiva nepre 
vâdâlorl, cari sperau sâ facă bune treburi, au avută des- 
amăgirea de a se gândi timpă de 2 tjde în arestă a- 
supra stagnării afaceriloră și de a’și pune la disposițiă 
mutra, ca sâ li-o ia fotografulă poliției. Acestei împre
jurări e a se mulțămi, că la târgă numai câteva furturi 
mai mici s’au comisă. Ună singură p ingașă din cei 
mai cunoscuți, care deja împodobesce albuinulă crimi- 
naliloră, cutezase în ultima <ji a târgului sâ vină la Bra
șov 0; der deja la primulă Iurtă tu lovită de răsbună- 
torea Nemesis și pusă la umbră.

Doi schimbători de bani din locă cumpăraseră acum

-e pricâpă însemnătatea și folosulă învățăturii. De alt
minteri legea însăși vine în ajutorulă d-fale fă ândă din 
mergerea la școlă a eopiiloră o datorită anumiă și ne
înlăturată a părinților^.

Să sfârșimă serbarea nostfă cu strigătul^ scumpă 
inimelorO nostre, de:

Trăiască Regele Carolă 1! Trăiască Regina Elisa- 
beta!

Aceste cuvinte venite din inimă erau forte la loculil 
lord, căci au fostă bine pricepute și aprețiate de toți cei 
de față. Răspunsurile făcute au probată că locuitorii suntă 
pătrunși de tăfă însemnătatea ajutorului ce li-se dă spre 
a merge înainte pe calea propășirei și a luminărei. l’reo- 
tulă d. Dumitru Gherghțcanu spune in răspunsulă său 
că >penlru aceste bine faceri ce necontenită amă primită 
„dela bunii noștri Suverani, suntemă datori ca în fiăcare 
• di să înălțămă că'ră ceră rugile nâstre".

PrimarulQ arată cum locuitorii îșl impusese deja 
jertfe pentru a ave o șcâlă, der că nu avuse în ă bu
curia ți mângăerea sufletăscă să aibă în comună ună 
învățătoră plătită de Stată, căci neavândă ună locală 
propriu, se refusa orl-ce cerere de așa felă:

• Locuitorii — diee eonsiliulă comandă — recu- 
nosiendă valorea darului regală, nu potă avă decâlă 
admirațiune pentru iubitulă nostru Suverană». Conchide 
(Jicendă că pe viitoră marele nostru Căpitană va repurta 
și mai mari victorii în ori ce complicațiunl cu fii țărei 
adăpațl de mici la luminile cărței.

lnvățătorulă espuse intr’unu chipă târle lămurită1 
cum binc-facerea Regelui nu a căcjută pe ună pâmentă 
neroditoră, și cum iși va da tâte silințele pentru ca șcâla 
să dea băeți de.ștepțl, iubitori de ordine, și cunoscători ai 
trecutului nemului Icră.

După sfârșilulă acestei serbări consacrate inteligenței, 
veni rendulă petreceriloră. Se oferiră locuitoriloră de ale 
mâncărei, se goliră câle-va pahare in onorea binefăcă
torului Suverană ; și apoi totulă se sfârși, după bunule 
și străvechiuîă obiceiu românescă, cu hore și alte de 
acele jocuri naționale cu ajutorulu cărora îșl mai uită 
Românul ă grijile și munca dilnică, pentru câteva âre. 
Atâtă d. I. Kalinderu câtă și d. silvicultoră Oneanu și 
d. Machedonă, mire proprietară din localitate, s’a înlr-ți
nută totă timpulu <u locuitorii dându-le poveți bune și 
îndemnândui la muncă

Manevrele (le lângă Focșani
Tema manevreloră cari au începută la Focșani este 

următorea:
Ună inamică avendă 8 regimente de infanteriă, 6 

baterii de artileria și 4 regimente de cavaleria este pre
supusă că vine dinspre Bacău. Primele trupe disponi
bile, 10 batalione de infanteriă, ună batalionă de geniu, 
4 regimente de cavaleria și 5 baterii se pornescă din 
Râmnică la Focșani spre a-i întâmpina și avendă or
dină se resisle câtă mai multă până ce le va sosi aju
tore. Inamiculă va fi figurată de ună escadronă de ca
valeria ală cărui fiecare plutonă va însemna ună regi- 
mentă, și o bateriă de artileria ală cărei fiecare tună va 
însemna o bateriă.

Qiua 1. 8 Octomvre. Trupele se voră afla la 10 
diminâța in posiția următore: Infanteria și artileria intre 
Ruina și Gârla Moriloră, în colone de marșă gata a se 
pune in mișcare în spațiulă cuprinsă între Făurei și Pre- 
cestenl Cavaleria la Șușița călare pe șoseaua Foeșani- 
Mărășescl.

Inamiculă va avea eclerorii săi răspândiți pe mar
ginea pădurei Mărăsesciloră.

Manevra va începe prin punerea in mișcare a di- 

vr’o palru sâptâmânl, cum <^icâ ei. dela 3 țâranl români 
din Boroșineulă mică aură curată naturală in formă de 
bețe și tâte în greutate de aprope 2 chilograme, cu ne- 
insemnatulă preță de 488 fi., pe ;are, cum pretindă, 
voiau sâ-lă dea unui aurară de aci ca să-lă lopâscă și 
apoi sâ-lâ trimâtă la monetăria din Viena. Sâmbăta tre
cută află poliția despre acâsta, luă dela schimbători au- 
rulă, care represintă o valore de celă puțină 3300 fi., 
și făcu arătare la judecătoria penală competentă, deârece 
esistă momente de aprope sigură bănuială, că acestă aură 
provine dela ună Iurtă.

Dare de s6mâ și mulțâinitâ publică.
(Urmare și fine din Nr. 223)

29. Dela On. domnă George Codru, notară cer- 
cuală în Drăgușă, 2 fl. 50 cr. v. a, colectași prin prima- 
rulă Danilă Popa din comuna Viștea superiâră. Suma 
2 ji 50 cr. v. a.

30. Dela On. domnă D. C. Panțu, comerciantă în 
Brăila (România) 170 lei noi, colectați dela p. t. domni: 
D. C. Panțu, comerciantă 10 lei noi, Costache C. Panțu, 
comerciantă 1 leu nou, Nicolau S. Birzănescu, farmacistă 
8 lei noi, Anonimă 1 leu nou, C. I. Olteană, contabilă
2 lei noi, P. Bancotescu, comisioner 10 lei noi, Anonim
4 lei noi, G. Avisalom, comisioneră 2 lei noi, Anonim
3 lei noi, I. Petrescu, învâțăloră 1 leu nou, I. N. Fra- 
teșă, comerciantă 5 lei noi, S efană Beloiu, comerciantă 
6 lei noi, Nicolae V. Periea, comerciantă 10 Iei noi, 
Aurelio Bunea, comerciantă 2 lei noi și I. Alexe Frateșă, 
comerciaotă 5 lei noi, toii din Brăila și Societatea ,Car- 
pații« Secția 11-a din Brăila 100 lei noi Suma 170 lei 
noi. Suma acesta de 170 lei noi in bancnote românescl 
s’a schimbată (prefăcută) la societatea de economiă „Fur
nica" din Fâgărașă în 72 fi. v. a.

31. Bucatele: grâu, și cucuruză, cari s’au mai a- 
dunală în cancelaria comunală din Galați s’a vândută 
pentru prețulă de 2 fl. 80 cr. Suma 2 fl. 80 cr. v. a.

Sumele de sub punctele 23—31 a dărei acesteia 
de sâmă, cari facă la olaltă 125 fl. 87 cr., s’au împăr
țită nenorocițiloră incendiațl din Galați în 11 Septemvre 
1887 st. n.

Peste totă la aces'ă comitetă de ajutorare s’au adu
nată și împărțită pănă acuma următorele sume de bani:

a) 400 fl. 80 cr. v. a. impărțițl incendiațiloră la
10 Maiu a. c. st. n.

b) 126 fl. 61 cr. v. a. impărțițl incendiațiloră la
5 Iunie a. c. st. n.

c) 125 fl, 87 cr. v. a. impărțițl incendiațiloră Ia
11 Septemvre 1887. La olaltă dâr s’a adunată și îm
părțită suma de 652 fl. 28 cr. v. a ce de sigură a con
tribuită la alinarea muitoră suferințe și lipse.

Le mulțămimă din inimă Onorațiloră domni colec- 
tanțl și generoșiloră contribuențl in numele nenorociți- 
loră incendiați din Galați, și ne deobligămă a publica și 
mai departe orl-ce ajutâre cari voră mai incurge și după 
acâsta in favorulă nenorocițiloră din acâstă comună.

Galați, 16 Septemvre 1887. st. n.
Ioană Turcu, Nicolau Aronu,

președ. com. de ajut. secret, com. de ajut..

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

DORTRECHT, 24 Octomvre. — Contele 
de Paris a dată eri ună prântju. Numele ce- 
loră cari au luată parte se țină secrete din or- 
dinulă contelui. Eri și adi au sosită ârășl alți 
visitatori. Tote hotelurile suntă ocupate. Adu
narea se pare că are ună scopă multă mai se- 
riosă decâtă o simplă întrunire amicală.
CSE* Numere singuratice din „Gazeta Transillva- 

niei* ă 5 cr. se potu cumpSra în totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editoră și redactoră responsabilă : Dr. Aurel Muresianu.

Câți-va călători se scoborîră, intre alții ună bătrână 
frumosă cu barba albă, cu fata încă plină de viâță, cu 
or-h'i albaștri; era îmbrăcată intr'ună costumă sură de 
vânată, cu ghete, și pe traista cea mole avândă atârnată 
o pușcă.

Elă se îndreptă spre d 10 de Werriâres cu ună mersă 
sprintenă și vioiu.

— Bună d'ua, marchisule, dise elă cu o voce dulce 
și sonoră.

Pe buzele marchisuiui se văcjii ună surisă care 
lumină o clipă palida’i și seca’i față.

— Puteai c-rede, dise elă dup’o pausă de o clipă, 
ca Hubert să nu fi venită?

— Sâ mergemă, să mergemă, marchisule, d-ta te 
afli bine, și n’avemă trebuință de doctorulă pentru ca să 
putomă vâna vr’ună fasană seu chiar și vr’ună mistreță. 
Pe diurnă trenulă nu se opresce decâtă câteva minute.

Servitorulă veni să însciințeze că află-se ună com
partimentă golă, in care mai ântâi intrară cele două ti
nere. Domnulă de Werriâres, ceva mai animată prin 
sosirea bătrânului vânătoră, care se chema de Fonteilles, 
intră asemenea urmată de cei doi tovarăși ai săi.

Locomotiva se puse âr in mișcare; și cu grabă 
străbătu spre Charleville. Fonteilles îșl enara pe largă 
pățaniile sale de vânată; marchisulă cătju ârășl in fan- 
t-isteriile lui, și Rene privea la profilulă celă fină ală

Ioanei, ai cărei ochi erau îndreptați spre peisagiulă ce 
fugea cu iuțelă; gardurile vii, arborii, colibele, păreau că 
sbâră înainte....

Ioana le privea cum trecă, dâr se părea că respiră 
cu greutate; deodată îșl întârse capulă spre Rene, și elă 
vătju cum pe marginea geneloru ei lungi strălucea câte-o 
lacrimă....

Ună momentă după aceea, Ioana rîdea conversândă 
cu sora sa. Ce straniă enigmă este fata asta!

Era pe la amâc|i, când ajunseră la gara dela Char
leville. Ună cară vechiu îi aștepta; rotele-i erau într’o 
stare atâtă de rea, încâtă Fonteilles strigă:

— Cum să p6te, marchisule, de n’ai dispusă să se 
repare acestă trăsură? Decâtă să mă suiu in ea, mai 
bucurosu mâ ducă pe josă, nu voiu se mă pericliteze mer- 
gândă in acâstă trăsură ce te b.igă’n spaime.

— Haid să plecămă, vino, disc Ioana cu surîsulă ei 
drăgălașă, dă’ml mâna să mă suiu, unui vânătoră bravă 
ca d-(a nu-i e permisă să refuse esemplulă ce i 10 dau.'

Totă vorbindă, ea’șl desbrăcă mantaua și rămase 
în costumă sură vânălorescă. Jacheta i se a.ședa forte 
bine pe umeri și pe taliă, pola preste totă de plușu îi 
ajungea pănă la genunchi; pulpele-i delicate erau strânse 
în ghete cu turecl lungi de colâre galbină, și sub mica 
ei pălăriă cu până de vultură, fața ei dulce avea o es- 
presiune plină de farmecă.

Bătrânulă Fonteilles subjugată cu totulă nu mai 
refusă de a urma Ioanei și Măriei, cari se suiseră deja 
în căruță.

Castelulă marchisuiui era fârte aprope de cetățuia 
Sombreffe; și când întră trăsura în spațiâsa curte de 
onâre, tinerele fiice și tatălă loră, în spre trecere, fuse
seră deja salutați de mai mulțl dintre locuitori.

Ce clădire de ună aspeclă bizară și posomorită mai 
era acestă castelă! Turnulă, se 4>ce» că data din secu- 
lulă ală 12-lea, celelalte părți aparținâu epoceloră dife
rite, și totulă forma o grămădire de lucruri nepotrivite.

Renâ observă imediată starea ruinată a edificiului, 
desolarea curții, în parte depavată, căderea ziduriloră din 
prejmuire.

O serviiâre bătrâna conduse pe lînărulă în odaia 
ce-i era destinată. Pentru a ajunge acolo, elă trebui 
să urce o scară în ‘formă spirală și să trâcă printr’ună 
lungă culoară, în carele răspundâu celă puțină o duzină 
de uși.

Odaia lui Renâ era situată, fără puțină, aprâpe în 
mijloculQ coridorului carele în partea opusă dela acela 
unde se afla scara de forma spirală, era tăiată In unghiu 
dreptă printr’ună altă culoară.

— Aceste suntă odăile amicului? întrebă Renâ pe 
bătrâna servitâre. (Va urma.)
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Cursul u la baiae ao 'i/Lm

din 80 Octomvre st. n. !Ss7
Bursa de BucurescI. Cursulu pieței Brașov

Rentă de aurâ 5°/0 ... 99 10 
Rentă de hârtiă 6% . . 86.— 
Imprumutulă căilord ferate

ungare........................ 149 25
Amortisarea datoriei căi- 

lorfl ferate de ostfl ung.
(1-ma em isiune) ... 96 50

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostil ung.
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei căi-
lorO ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) . . . .112 — 

Bonuri 
Bonuri 
Bonuri

miști
Bonuri
Bonuri rurale transilvane 104 25

rurale ungare . . IC 3 70 
cu cl. de sortare 1C4.— 
rurale Banat-Ti-
..............................104.—

cu cl. de sortare 104 —

Bonuri eroato-slavone . . 104 25 
Despăgubire p. dijma de

vină ung........................ —.—
Imprumiitulii cu premiu

ung.................................. 122 80
Losurile peutru regulare»

Tisei și Segedinidui . 123 25 
Renta de hărtiă austriacă 89 35 
Renta de arg. austr. . . 82 60
Renta de aurO austr. . . 11150 
Losurile din 1860 . . . 135 25
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 887 —
Act. băncel de credita ung. 284.75 
Act. băncel de credita austr.283 70 
Argintula —. — Galbinl

împărătesc! ............... 5 93
Napoleon-d'or! .... 9 93

! Mărci 100 imp. germ. . . 61 40
Londra 10 Livrea sterlinge 125 50

Cota oficială dela 5 Octomvre st. v. 1887.

vând.Cump.
Renta română (5°0). 93*/a 9r*/a
Renta rom. amort. (5°/0) 96— 97—

» convert. (6°/0) 91 — 92—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 36-
Credit fonc. rural (7°/0) . 105— 106—

>! »> (b°/0) . 91>/4 92%
» » urban (7°/0) . 103— 104—
1 ’ > (6°/0) . 96— 97—
• ’ (5»/o) • 87V3 88’/a

Banca națională a României 500 Lei------ —
1 Ac. de asig. Dacia-Rom. — —
1 < > > Națională — —
Aunl contra bilete de bancă ■ - 14?/. 15.—
Bancnote austriace contra aură. . 2.03 2.04

din 21 Octomvre st. n. 1887.

Bancnote românesc! . . Cump. 8.56 Vând. 8.53

Argint românesc . . . > 8.50 » 8.55

Napoleon-d’orî .... , » 9.87 • 9 92

Lire turcescl................. » 11.21 » 11.28

Imperiali..................... > 10.21 » 10.36

Galbeni......................... > 5S6 » 5.90

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

n * n 5°/0 ■ M 98.— - 99.—
Ruble Rusesel .... > 109.— » 110.—

OisconfulO . . . ■> 7— 10°/9 pe ană.
—■

Carne de vită
bună și prospetă

^Kilo 30 cr., așa der cu 4 cr. mai eftină ca 
în orî-ce altă măcelăria, se capdtă de Sâmbătă 
încoce 22 Octomvre a. c. în prăvălia de sub 
casa sfatului.

«
& X

(Avisu d-loră abonați!
Rugămfi pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștală și numerii de pe 
fâșia sub care au primită 4’arulă nostru până acuma.

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

D6că se ivescu iregularități la primirea diarului onor, abonați 
suntu rugați a ne înctinosciința imediată prin carte poștale, ca în câtă 
depinde dela noi, să se delătureze. ADMIN ISTll. „GAZ. HiANS “

Sosirea și plecarea trenuriloru și posteloru în Brașovu.
1. Plecarea trenuriloru:

1. Dela Brașovu la Peșta:
Trenulti de persone Nr. 307: 7 ore 20 de minute sera. 
Trenulă mixtă Nr. 315: 4 ore Ol minută diminâța.

2. Dela Brașovu la Bucuresoi:
Trenulă accelerată Nr. 302: 5 Ore 37 minute diminâța.
Trenulă mixtă Nr. 318: 1 Oră 55 minute după ametjî.

II. Sosirea trenuriloru:
1. Dela Pesta la Brașovu:

Trenulă de persOne Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amâ<|i.
Trenulă mixtă Nr. 316: 9 Ore 52 minute sera.

2. Dela Bucuresoi la Bras zu:
Trenulti accelerată Nr. 301: 10 ore 12 minute sera. 
TrenulO mixtO Nr. 317 : 2 Ore 32 minute după ametjl.

A. Plecarea posteloru:
a) 
V
c)
d)
e)

Dela BrașovO la Iieșnovu-Zernesci-Brană: 12 ore 30 min. după 
„ „ „ Zizinii: 4 ore după ametji.
„ „ in. Secuime (S. Georgî): 1 Oră 30 minute nOptea.
„ ,, la FVgărațit: 4 Ore dimineța.
„ „ la Săcele: 4 <5re diminâța.

B. Sosirea posteloru:

ame4>.

a) Dela lieșnovu-Zernesci-Branu la BrașovO : 10 6re înainte da ametp.
b) „ Zizinii la BrașovO: 9 cîre a. m.
c) Din Secuime la BrașovO: 6 Ore sera
d) „ Făyărașii la BrașovO: 2 Ore diminâța.
e) „ Săcele la Brașovu: 6 Ore 30 minute sera.Mersulu trenuriloru

Valabilă dela I luniu st. n. 1886.

pe linia Predenlfi-HudnpeNla și pe linia Tei așii-Arași îi-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealii-Budapest a Sadapesta—Predeal®

BucurescI

Predealu

Timișfl

Brașovt

Feldiâra 
Apatia 
Augustină 
Homoroda 
Hașfaleu

(
(

(
I

Sighișâra 
Blisabetopole 
Mediaș ii 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușlk 
Aiudâ 
Vințuld de : 
Uiâra 
Cucerdea 
Shirist 
Apahida 

CIrșîb 
Nedețdu 
GhirbSu 
AghirișO 
Stana 
HuiedinQ 
Cinci* 
Bucia 
Bratca 
Vadă 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Veneția-Orătjii

( 
(

(

susfi

(.
i

îrr*<li*-Bar»
P. Ladăay
Siolnok 
■uda-pesta

Viena (
(

Trenu 
de 

pereâne

Tren Trenă Trenă 
accelerat omxiibua oniuibns

Trenu Tren 
de pers, 'accelerat

i.
Trcnfi Trenti 

de per% de
| persâne

Trenă 
om ui b na

7.30
1.14

7 20
7 57
8 24
8 47
9 29
9 37

10 53
11.00
1134
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

9.12
9.35

10.12
401
4.47
5 28
5.59

6 49
8.35
9.02
9.12
9 56

10 37
10.69 

11.16
11.37

12.16
12,33

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

1.45

Viena
Budapesta 
Szolnok 
?. Lailănv 
Oradea ms’.e 

Venția-Oiădii 
Fudi-Oșorheiu 
Teleagu 
Vadă 
Bratea 
Lucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
G1 â’bfu 
Nedișu

Clușiu

«pahida 
yhiriș 

Cacerdea

7.12
7.41

8.20
8.46

9.11
9.16

10.37
12.20

Trenu 
de 

persâne 

10.50
1.33
4.24

2.15| io,6b
— 2.15

| 8.00| -

Trend
de 

persone
6 37’
6.58'
7.14|
7.21
7 56'
8 18
8 58
9.151!
9.34
9 53

10 28
10 47
10.57
11.07
11.19

1.16
3.29
6.33

Uiâza 
Vințula de st 
Aiud.il 
X'eiușfi 
ikăcmnelfi 
Vlsțfi 
Hicăsasa 

■’opșe sk 
iașt<

L.sabetopole
Sigișira 
isșfaleu 

tlomorod 
AugustinQ 
Apatia 
Feldiâra

Brașovu 
Timișfi

Predealu

BucurescI

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grâse,

| 11.10|
7.4A

il.05 4.05
202 | 5.47
4.12 7.11
— —
— —
— 7.33
— 8.04
— —
— —
— 8.58
— 9.28
— —
— —
— —

( - 10.31
11.00 _
11 19 _
12 33 _

ț 1.01 _
( IU _

1.18 _
a 1.05 _

1.46 __
2 25
2.50 _
3.03 -
3.35 _
4.01 _
4.20 _
4.55
5.42
6.01 —
7.27 —
8.08 —
8.36 —
906 —■
9.46 5.37

.—
6.20

— 6.47
■ _ 11.30

1

1.55
2.53

3.28
9.35

10.42
2.02

4.78

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

Tipografia ALEXI BrașovO, Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, ZernescI

Trenfi 
omnibiifl

Tre lă 
de pers.

1

| Trenă da
| persâno

Trenu de 
peradne

Trenă Trenă
|de pernânej omnibn

r£’e!tișfs 
Alba-Iulia

11.24 —

1
| 3.00 Viena 11.10 12.10 _

11.59 — 1 3.59 budapesta 8.20 9.05 —

Vințulă de josă 12.30 — 4.22
Sz.Mnok
AratHîi

11.20 12.41 __
Șibotu 1.01 — 4.51 11.35 5.45 _
Orășiia
Simeria (Piski)

1.32 — 5.18 4.30 6.— —
2.32 — 6 15 GlogovațO

Gyorok
4.43 6.13 _

Deva 2 52 — 6.35 5 07 6.38 _
Braniclca 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 1 6.51 _
lila
Gurasada

3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5.41 7.10 —
4.08 — 7.40 uonopâ 6G9 7.37 —

Zam 4.25 — R.ll Berzova 6.28 7.55 _
Soborșin 5.30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —

Bârzova 6.27 — 9 33 Zam 8 01 9.12 -_
Conopă 6.47 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41 _
Radna-Lipova 7.28 — 10 27 Ilia 8 55 9.rR - -
Paulișfl 7.43 — 10.42 Braniclca 9.19 10.17 __
Gyorok 7.59 — 10.58 Deva 951 10.42
Glogovață 8.28 — 11 25 Situeria (Piski 10.35 1107 _
Arad fi 8.42 9.17 12.31 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok j — 2 32 4 5Q 1 Șibotă 11.43 12.— —

( _ — 5.12 j Viuțulă de josu 12 18 12.29 —
BudajteHta — — 8.20 Alba-Iulia 12 36 12.46 _
Viena — — 6.05 Tetnișft . 1.29 1.41 —

A r k <3 ft «TIbu t r a SlBMeffSSi (Piski) FairoșeiaK

1
Tr^nfi Trăiri de Trena Trenă de Trenă

GtQDlbua prrsdne mixt pereăne omnlhnB mixt

Arabii 5.48 6.05 Siiecrls 2.42
Aradulfi nou c.19 — 6.33 Streiu — 3.25
^4nseth-SâgL 6.44 — 6.58 Ha.țegă _ _ 4.16
Vînga 7.1o — 7.29 Pni _ — 5.11
Drczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia __ _ 6.58
Merczifalva — — — Banița — — 6.40

9.02 — 9.08 lPeiroșeni — — 7.12

PetroșenH—Slaacria (Piski)

Trăiri dt Trenu de Trenă Trenti Trenă
pereâue poraâno Gznnlbuf de pers. omnibnj mixt

Tfmișâra 6.25 5.00 S’etroșenl 6.10
Merczifalva — — — Banița __ _ 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia _ 2— 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui _ — 8.20
Nâmeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Ilațegft ,■--- — 9.01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu — 9.52
Arad A 9.27 — 8.17 sitBcarîa — — 10.31

Aiud.il

