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BrașovA, 13 Noemvre 1887.
Ungurii (lela putere suntă slabi, suntă fălii 

putere. Acesta nu o pote contesta nici o minte 
sănâtbsă.

Puțini la numără, n’au căutată să se’ntărescă 
câstigându-șl iubirea popdreloră nemaghiare, a 
poporațiunei celei mari la numără, și decă n’au 
căutată, aedsta e o dovadă că n’au fostă conduși 
niciodată de spiritulă de dreptate, de egalitate și 
de libertate.

Deprinși a face pe „domnii", pe „stăpânii", 
ăr pe alții a’i trata ca pe nisce slugi, ca pe nisce 
iloți, — când și aceștia au celă puțină fotă a- 
tâtea drepturi, dăcă nu mai multe, ca Ungurii 
(lela putere a se bucura de deplina folosire a li- 
bertățiloră publice și a drepturiloiu cetățenesc!, 
a se folosi prin urmare și de deplina libertate 
în desvoltarea loră culturală și națională, — ne
greșită că pentru a’și validita acestă „domnia", 
acăstă posiținne de supremația ce și-au însușit,’o, 
au trebuită să alerge la mijloce nelegale, la în
cătușarea libertățiloră publice și la scurtarea drep- 
turiloră cetățenesc!, se’nțelege numai pentru unii, 
pentru „slugi11, cari, vedi Domne, nu facă parte 
din „națiunea domnitore”.

Odată ajunse lucrurile aci, înlăturați Nema
ghiarii de pe tdte terenele vieții publice și ne 
încetată hărțuiți pe terenulu vieții sociale și cul
turale, nu mui p6te fi vorbă de relațiunl amicale.

Și aceste relațiunl se înedrdă pe (|i ce merge, 
în măsura în care Ungurii dela putere, slăbiți 
necurmată prin posiția nenaturală ce și-au creat’o, 
se folosescă pentru susținerea ei de cele mai 
drastice mijloce, călcări de lege, nedreptății!, per- 
secuțiuni și schingiuiri contra Nemaghiariloru, ba 
chiar de desnaționalisarea cu forța a acestora.

Căci ddră ce alta decâtă nedreptățile și per- 
secuțiune, ce alta decât împilare și maghiarisare cu 
forța însemnăză legile ce se aducă de câțiva 
ani înedee de dieta ungurescă, mai alesă cele 
școlare, ordonanțele miniștriloru unguri contra 
limbiloră și coloriloră nemaghiare. măsurile pa- 
șalicescl ale „măriiloră" loră din comitate contra 
portului nemaghiară, dările comitatense impuse 
pentru Kulturegylet și alte multe nenumărate ile
galități de acestea?

Tdte acestea măsuri vrednice de statele des
potice și absolutiste ne dovedescă slăbiciunea 
Unguriloră (lela putere, care culmindză în decla- 
rațiunea adeseori făcută de pressa jidano-ma- 
ghiară, că nu le pasă câtă vreme au la spate 
baionetele armatei comune și deci e tocmai tini- 
pulă d’ași duce în îndeplinire visulă: maghiari- 
sarea popdreloră nemaghiare, realisarea „ideii de 
stată maghiară."

Der precum asemenea măsuri nici-odată n’au 
întărită pe cei cari le-au luată și practicată, ci 
din contră i-au slăbită până la cădere, totă așa 
Ungurii dela putere suntu sleiți și slăbiți de 
luptele neegale și nenaturale, suntu storși până 
la măduvă de opintirile ce și le dau ca și brdsca 
din fabulă și de asalturile, ce mereu le rărescă 
rendurile, dându-le contra unei puteri preponde
rente, contra popdreloră nemaghiare, oțelite în 
luptele cu adversarii loră, contra unoră popdre 
trainice și venjdse, însuflețite de spiritulă de liber
tate și dreptate.

Suntă slabi, suntă fdrte slabi adversarii 
noștri, căci nimenea nu le umple golurile din 
rendurile lor, decât Jidovii, și aceștia nu ca se’iîn- 
tărăscă, ci tocmai din contră, ca să-i slăbdscă pănă 
a’i îngenunchia mat.erialicesce, precum îi și au 
deja atjî în buzunarulu loru.

Cea mai viuă dovadă despre lipsa puterei 
de vitalitate și despre sleirea totală a puteriloră 
Unguriloră dela putere este faptulă, că caută și 
suntă buni bucuroși a se spori și a se întări 
parte cu elementele găsite ca netrebnice din sînulă 
jdtoră națiuni, parte cu forța, prin legi, ordo

nanțe și diferite măsuri nelegale și kulturegy- 
etescl,ba mergendă chiar a smulge din sînulă 
neamului loră copii, ca cei slovaci, precum odi- 
nidră păgânii lui Osmană nu mai găsdu sprijină 
și scăpare decâtă în răpirea copiiloru creștini, 
constituindu’i în corpă ienicerescă.

Și în fața acestoră fapte, fdia oficidsă un 
gurdscă „Nemzet" Nr. 317 are nerușinarea să 
Jieă, că „acestă colonisare de copii are caracteru 
umanistică, deși nu i se pote nega marea impor
tanță pentru cultura maghiară!u Are nerușinarea 
înt.rdga pressă jidano-maghiară să spună că, totu 
ce facă Ungurii dela putere, facă „din punctă 
de vedere ală umanității, der pentru cultura ma
ghiară și pentru idea de stată maghiară!".

Tristă misiune culturală î.și însușescă cei 
dela putere, cu atâta mai tristă — nu mai vor
bi mă de misiune în Orientă, căci ridicululă e 
prâ mare, ci de misiune aci în monarchiă — cu 
câtă slabi fiindu și neputincioși se pună în luptă 
nenaturală pe vieță și pe morte cu popdre trai
nice și venjdse.

Cine va eși învingătoru? De sigură că nu 
celu slabă și neputinciosu, nu celă ce se înfră- 
țesce cu despotismulu și cu intoleranța, cu ile
galitatea și cu nedreptatea, căci acestea suntă 
semne de disoluțiuue.

Nu le spunemă acestea pentru Ungurii dela 
putere, căci n’au pricepere d’a le apreția. Le 
spunemă însă să scie Românii noștri, că suntu 
necomparabilă (le tari față cu adversarii loru, 
suntu tari fiindiî că suntă ună poporă trainică, 
venjosă și morală, unu poporă care arde de do- 
rulu nestinsă d’a țină pasă cu progresele ade- 
vuratei culturi și civilisațiuni europene, însufle
țită de nobilele sentimente de libertate, egalitate 
și dreptate, ținendă în același timpă morțișă la 
limba și la naționalitatea sa.

Stândă lucrurile astfelă mai pdte fi vorba, 
că a cui va fi isbenda?

Negreșită a celui care merge înainte pe calea 
cea drdptă, apărândă și luptându pentru o cansă 
drdptă: a celui tare, a poporului română.

Armata francesâ.
„Le Temps" vorbesce în modulă următorii 

despre o carte, apărută de curendă în Pariau și 
în care se tratdză despre armata francesâ și vii- 
t.orulu răsboiu dintre Franța și Germania:

Amă cetită cu o patriotică emoțiune primele fas- 
eiiule ale scrierei întitulate La guerre, o carte nouă a 
d-lui H. Barthelemy, vechiu profesoră la Saint-Cyr și 
unulă dintre cei mai distinși scriitori militari ai noștri.

Ca toți Francesii, vădendă continuele provocațiuni 
ale unui dușmană neîmpăcată, adeseori ne-amă pusă 
acăsta redutabilă întrebare: .Suntemă noi gata Ore?“ 
Și, ca toți Francesii, nu aveamă elementele necesare 
spre a răspunde.

La guerre ne procură aceste elemente și sprijinulă 
unoră documente irecusabile. Concepută fără spirită de 
partidă, nereamintindă desastrele nostre trecute decâtă 
spre a trage din ele învățăminte pentru viitorii, acăstă 
carte este cea mai complectă ce există asupra organisa- 
țiunei năstre militare și asupra marinei năstre de răsboiu, 

fntr’ânsa armata năstră e studiată în cele mai 
mici amănunte ale ei. Dela bugetă pănă la serviciulă 
porumbeilor călători, dela comanda supremă pănă la 
îmbrăcămintea soldatului, totulu e examinata cu o grijă 
și consciință, ce facă din acestă carte ună mănunchiu de 
documente forte prețiose și absolută sigure.

După ce a citită cineva La guerre îșî are opinia 
formată și dimpreună cu autorulă trage acăstă conclu- 
siune reconfortantă, că noi suntemă gata, 'absolută gata, 
pentru dina în care se voră decide destinele Franței în- 
tr’ună resboiti pe morte și pe viață.

Acestă magnifică publicațiune e editată cu cea mai 
mare îngrijire de cătră d. Iules Rouffe et C ie cari au 
copiată ilustrațiunea celoră mai buni artiști ai noștri. 
Afară d’asta se vorO oferi gratis tuturoră cetitoriloră 
premie superbe.

Manifestata prințului Jerome Napoleonii.
In fața crisei ministeriale și presidențiale prin 

oare trece Francia, prințulă Jerdme Napoleonii 
a adresată ună manifestă, în care <j'ce între al
tele :

Fiindă-că întrunirea congresului e iminentă, este im
posibilă, ea opinia publică indignală să nu spargă ușile 
Elyseului. Primulă funcționară ală republieei e împinsă 
să dimisioneze neapărata prin slăbiciunea său complici
tatea sa. In fondă acestă periculă ar fi mică; inse reula 
șede adencă. Tote organele autorității suntă atinse de 
pulrediciunea ce s'a grămădită de doi-spre-dece ani. Ve
nalitatea a cuprinsă totală. Deputății înjosescă lotulă in 
Cameră: oștire, magistratură și administrația. Congre- 
sulă va avea consciința drepturilor!) și datoriilor^ sale și 
sculurându-se de ori-ce rușine, va introduce reforme. Eu 
dorescă acăsta, deși nu speră. Der decă congresulă va 
voi se procedă erășl numai la alegeri, ce veți face? Fe- 
riți-vă mai alesă de spiritulă reacționară, ce vrea să con 
funde forma republicană cu cea monarhică; feriți-vă de 
acei candidați, cari voră să cumpere voturile regaliștiloră 
prin promisiuni misteriose și complicități secrete. Credeți- 
mă, că ori câtă de scârbită e țera de scandaluri, totuși 
ea nu vrea să se intorcă la monarhiă. Ori-ce mască ar 
lua monarhia, totdeuna ar fi o provocare a suveranității 
naționale. Acestă regalitate ar fi măturată la primulă 
asaltă ală sufragiului universală. Ceea ce Francia cere 
dela republică este ună guvernă ințeleptă și prevădătoră. 
Acestă regimă îlă va avea țera. Să-i ajutămă și să ne 
păzimă de pesimismă. Francia sufere. In exila impre- 
siunea acăsta e și mai durerosă. Țăra cea mare și cin
stită șl-a avută deja corupțiunea și ticăloșiile sale, der ea 
s’a ridicata dintr’ănsele și s’a vindecată. Ea se va vin
deca din nou fără lovituri violente său dictatură.

(semn.) Napoleonii*.

Afacerea Waldapfel-Nacevici.
Celimă într'o 'elegramă din Sofia:
Suntemu autorisațl a declara că ministrulă 

Nacevici a considerată totd’auna pe comisiona- 
rulă Waldapfel ca unu cavaleru de industria. 
Elu n’a avută niciodată relațiunl eu densulă, 
nici nu s’a ocupată de elă. Mânia d-lui Wald
apfel contra d-lui Nacevici provine dela inter- 
dicerea ce acesta, ca ministru de finanțe, a fă
cută societății bulgare a Crucei roșii de a da 
d-lui Waldapfel o concesiune pentru ună împru
mută cu loturi de (jece milidne, împrumută so
cotită de ministeru ca o afacere verdsă.

Exportata de vite diu România.
Celimă în „Unirea" din BucurescI:
1’rimimO urmălorele comunicări dela ună domnă 

din Brăila, in stare a ave bune informațiunî inlr’acăstă 
privință. Din ele se va vede bine decă suferimă noi ori 
ba prin faptulă neineheierei convențiunei cu Austro-Un- 
garia și decă aveamă dreptate scriindă ariicolulă : Feri
ți vă de cursă, prin care sfătuiamu lumea să nu se lase 
ademenită de agenții consuliloră austro ungari. Etă acele 
comunicări ;

Frin portulă Brăila s’au exportată anulă acesta:
Pentru Italia, 4720 de boi grași, 810 porci, 683 

mânzațî și 17 mânzate.
Pentru Francia s’au exportată 1289 de porci.
In totală deci prin portulă Brăila s’au exportată 

4720 de boi grași, 683 de mânzațî, 17 mânzate și 2099 
de porci.

Se speiă că pănă la finele anului se va ajunge 
cifra de 6000 pentru boi și 3000 pentru porci.

Prin Galați apoi s’au esporlatO vr’o 4000—5000 
de boi; așa că avemă anu'ă acesta, fără concursulă ve- 
ciniloră noștri, ună esportă totală de 10,000—11,000 
boi grași și mai bine de 3000 porci.

Decă s’ar răuși ca să se convingă guvernulă fran- 
cesă că pesla-bovină la noi nu este enzootică, dăr că 
ne vine și nouă din Rusia, atunci nu mai avemă ne- 
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voiă de vecini, căci vapore pentru Franța se găsescO 
(jilnică și transportul^ viteloiu pe apă este multă mai 
eftinfl. Intr’aceslă parte deci lucreze guvernulO și va 
face multa bine

nulă cumpără casa. In dile de Dumineci și sărbători, 
când Sașii voră merge la biserică potă să-lă văcjă pe 
Română ședăndă la terestră, ca ună avertismentă, cum 
Românii suntă in crescere, și ca avertismentă d a se lua 
de cu vreme măsuri spre a impedeca pe viitoră astfelă 
de cașuri. Așader cartieruiă săsescă ală Râșnovului are 
in mijloculă său, afară de ună Țigană ce și-a cumpărată 
casa acum trei ani, are dică și ună Română”. — Cată 
malițiositate în aceste rânduri! Totă Sașii ce ve hi! 
Dâr vomă mai sta de vorbă.

Archimandritiilu română macedonenă Veniaminii 
1‘opescu aduce — in colănele „Telegrafului română- — 
mulțămită publică Escelenței Sale d-lui Metropolită Mi- 
ronu Ronianulîl, pentru că Escelența Sa a dăruită hi
mericei române d:n Clisura țMacedoniai o evangcliă le
gată frumoși', cu table aurite, precum și ună molilvelnicu 
și ună apostolii.

—x —
£răși s’a întâmplată in Ciușiu ună furtu prin spar

gere. Eri nOpte fu spartă prăvălia unui mică neguțăloră 
și jăfuitâ de totă ce era in ea. Hoții suntă necuDoscuți. 
De altă parte sinuciderile incă suntă cam la ordinea c|i- 
lei in aeestă capitală a „Kulturegylet“-uiui. Marți dimi- 
neța fu aliată mortă în patulă său inginerulă binemeri
tată ală Evreiloră, lsidor Hegner, despre care s’a consta
tată că s’a sinucisă prin înveninare.

—x—
• Națiunea” află că d-lă locotenentă de geniu AT. 

Negrcanu din România a eșită ântâiulă intre toți con- 
curenții la esamenulă ce a depusă pentru a intra în 
scola de aplicațiune de artileria și geniu dela Fon- 
tainbleu in Francia și a fostă felicitată de generală 
Becker, coinandanlulă scolei.

—x—

„României Libere” i se serie din Berlină: ,Ună 
tânără, anume Rășcană, din Bârladă, care abia se în
scrisese la Universitate pentru isloriă, șl-a curmată di- 
lele printr'ună glonță de revolveră îndreptată in inimă. 
Causa, după câtă am putută afla, și care ar fi fostă de 
dusă din scrisorea ce a lăsată sinucisulă, a fostă o bălă 
incurabilă. In scrisdre intre altele rogă pe părinți să-lă 
ingrope in Berlină, pentru ca să-lă potă șterge mai bine 
dm memoriă. Secretarulă consulatului română a tele- 
gi aflată scirea la Bârladă •

Documente istorice.
D-lă profesoră Ioană Ardeleană dela gimnasiulă 

română din Beiușă presentă publicului română intere
sante documente istorice privităre la nemuritorulă Georgiu 
Ștncai. D-sa publică in „FOia bisericescă și școlas- 
tică- din Blașă copia a două scrisori originale ale lui 
Șineai, allătOre in arehivulă colegiului de .Propaganda 
fide- din Roma. Ambele epistole suntă scrise în textă 
latină. Una este datată din Blașă, 13 Augustă 1782, 
adresată fiindă cătră nunciulă apostolică din Viena. Prin 
ea descrie Șineai decursulă alegerei de episcopă in die- 
cesa română gr. cat. a Făgărașului, devenită vacantă 
prin abdicerea neuitatului episcopă Gregoriu Maioră, și 
cere intervenirea nunciului apostolică pentru denumirea 
de episcopă a ieromonachului Ignațiu Dorobanță, care 
altmintrea era celă mai meritată intre candidați.

A doua epistolă este datată din Buda, 28 Martie 
1804, fundă de asemenea adresată cătră nunciulă apos

SUIRILE PILEI.
In comuna Cușteiu domnesce mare iritațiune intre 

poporO. Qiarula ungurescă „Aradi Kozlony” infățișeză 
pe bieții locuitori de acolo ca pe totă ațâța revoltanți 
contra legiloră și siguranței publice. l'6te acestea din 
causa unui bielă țâranO, Vasile Dobană, care mișcată de 
nedreptatea ce i se făcea conștiinței sale nevinovate, 
merse la grajdulă primăriei cu scopă ca să-și aducă a- 
casă ună cală ală său, pe care ilă cumpărase nu de 
multă dela ună tergă și care i se secvestrese dicendu-i-se 
că certificalulă ar fi falsă. Țâranulă nu pute să seie 
decă certificatolă e falsă, fiindă acesta scrisă în limba 
ungurescă, pe care ela nu o scie. I >e aceea nu e mi
rare, decă mulțimea de poporă — după cum spune numita 
fOiă — era câtă pe aci să se arunce asupra gendarmi- 
loră, cari ilă prinseră pe țâranulă, din causă că acesta 
iși slobozi, fără a mai cere voia cuiva, calulă din graj
dulă primăriei. Boporulă de sigură va fi fostă consciu 
despre nevinovăția colegului lord, căci altmintrelea nu se 
pută mâhni atâtă de multă Ajunge că din asta causă 
(fiarele unguresc! numescă «hoți* și -turburători” ai or- 
dinei publice pe numiții locuitori, er fișpanulă comita
tului Timișă a ordonată ca nimănui să nu-i fiă iertată 
a eși din casă afară dela 7 6re sera incolo și până di- 
mineța, er cei presupuși ca suspecți se liă in timpulă 
acesta închiși la primăria. — Ca in Asia!

—x—
„Kolozsvar* s’a superată. pe oposiția maghiară, din 

causă că aeâsta agiteză — cum <Țce elă — in contra 
•lidoviloră. Cu ocasiunea alegerei de deputată din cer- 
culă electorală a ă I dandului oposiția ațița pe alegători 
se nu voteze pentru candidatulă Heltay din causă că 
acesta este evreu, tatălă seu a foită cine scie ce feliu 
de Itzig, sugătoră de sânge, care cine seie pe câți Un
guri i a despoiată, și provâ.-ă pe Săcuii creștini să lupte 
in contra acestoră feliu de păgâni A ăsta dice , Kolozs.” 
că e o armă blăsiâtnatâ, asemenea antisemitismului; Să- 
ctiimea n’are lipsă de ura de rassă și cine agită contra 
Evreului este ună dușmană ală Săcuiului. — Nu v’atin- 
geți de Jidovi, că se supără „patrioții” și punga le ră
mâne golă 1

Mâne Sâmbătă se va celebra cununia d-lui Demetriu 
Blaga, teologă absolută de Aradă și Hulă preotului din 
Mizieșă, cu d-șora Kleonora Mureșianu, fiica neuitatului 
poetă Andreiu Mureșianu. Adresămă tinerei părechl și 
părinților^ cele mai căldurose felicitări!

—x—
Drd. Emilii Fekete Negruțu, rigorosantă în medi

cină, s’a denumită practicantă la instiiutulă de oculislică 
dela Universitatea din Ciușiu pe lângă oeulistulă și pro- 
fesorulă universitară Or. Szilagyi. Ne bucurămă de zelulă 
tînărului.

„Kronst. Zeitung” publică urmăforele rendurî ce i 
se trimită din Jleșnovu: »La 22 1. c. s’a licitată in Râș- 
novă o casă țărănescă săsescă în așa numita Ulița bi 
sericei. E acea uliță in care se află biserica evangelică 
și casa licitată se află față ’n față cu biserica. Intre alți 
licitanți au fonstă de față și doi Români, dintre cari u- 

tolică din Viena. In acâstă scrisdre Georgiu Șincaiu spune, 
că la anulă 1775, fiindă in Roma ca alumnă ală cole
giului urbană, a secerată aplausulă tuturora pentru spi- 
ritulă sâu religiosă și pentru principiele sănâtose ce și- 
ie-a câștigată acolo, și dela cari nu s’a abătută nici după 
intOrcerea în palriă, în dieeesa Făgărașului ; a depusă 
doeloratulă in filosofiă și teologia și, deși n’a fostă sfin
țită de preolă, după iutorcerea sa in patriă a lucrată pe 
terenulă bisericescă, a edată mai ântâiă catechismulă și 
alte cărți românesc!, 14 ani a fostă inspectoră peste sc6- 
lele românesc! gr. cat. din Transilvania, a catechisată 
eu succesă și a întărită pe poporă in dogmele cre
dinței

Totă in acâstă scrisdre se plânge Șincaiu contra 
persecuțiuniloră indurate din partea episcopului Ioană 
Bobă, care la anulă 1794 l’a destituită din oficiuiă de 
directorată, pâte și din causă, că elă la alegerea de e- 
piscopă a stăruită pentru reușirea vicarului generală Ig
națiu Darabanță. In fine rdgă cu căldură pe nunciulă 
apostolică ca sâ notifice congregațiunei de „Propaganda 
Fide* starea lui presentă precum și aceea, că elă după 
atâtea fatalități a părăsită Transilvania și s’a aședată la 
Buda; totodată ilă rdgă a mijloci, ca numita congrega- 
gațiune sâ se întrepună pentru dânsulă la curtea impe
rială etc.

„Foia bis. și scolast.< ne spune, că d-lă Ardeleană 
are la disposițiune și alte multe scripte de ale lui Gre
goriu Maioră, referilore la abdicarea lui din episcopia, 
precum și alte scripte de ale călugăriloră basilitanl din 
Blașiu, scrise in limba latină și italiană și adresate cole
giului de -Propaganda Fide” din Roma.

Reuniunea femeilortl române din Arada și 
provincia.

Amă spus'o de nenumărate ori, că certele și des- 
binările confesionale suntă ună blăstemă pe capulă Ro- 
raâniloră. Amă accentuată că numai dușmanii neamului 
românescă se potă bucura de aeestă nenorocită apa- 
rițiune in sînulă nostru, și că toți aceia dintre noi, cari 
stârnescă certe confesionale, suntă deopotrivă dușmani ai 
neamului românescă și unelte ale celoră cari vrâu nimi
cirea ndstră.

Se scie că instituțiunea reuniuniloră femeiloră ro
mâne este o instituțiune comună, atâtă a greco-orientali- 
loră, câtă și a greco-catoliciloră, seopulă fiindă cultura și 
ajutorarea femeii române, fără deosebire de confesiune. 
Și dâcă pânâ acum amu putută înregistra succese imbu- 
curătdre ale activității acestoră reuniuni, avemă a o mul- 
țămi bunei înțelegeri comune, pusă fiindă la carantină 
confe-donalismulă, care numai între Ridurile b'sericei iși 
pOte avă locuia.

Cele întâmplate in Arada ne-au umplută de mâh
nire și nu putemă decâlă să condainnămă tendințele ne
norocite d’a slăbi și cu timpuiă a nimici reuniunile nds- 
tre binefăcâtdre, invrăjbindă prin aeâsta pe Români, cari 
atâtă de mare nevoiă au de bună înțelegere.

Destule rele ne au adusă pe capulă nostru neînțe
legerile, e timpulă să ne reculegemă și sâ ne voiraă bi
nele, căci râulă suntă destui cari ni-lă lorescă și ni-lă 
voescă. Sperândă că greșelile se voră îndrepta și se 
va pune capâlă porniriloră râu făcâtore, ptiblieămă ur- 
mătorea:

DECLARAȚIA
Față de regretabilele porniri prin cari se 

agită spiritele și se provdcă chestia confesională

cuini făcu unii așa sgomotii, încâtii unu flora îi trecu 
prin totă trupulu.

Se apucă sâ scrie, der mâna’i tremura. In sfâr
șită scuturându-și de douâ trei or! mâna, scrise totu ce 
avuse de gându sâ scrie.

Scrisorea era forte scurtă; a însciințatu în câteva 
rendurî pe maică-sa că plecă cu cocdna la o viiă, unde 
va sta mai multă vreme, .și că’i va scrie încă odată în 
dată ce va ajunge acolo. Lipi învâlitorea, scrise adresa 
și puse scrisorea pe mesă.

Se uita la scrisdre, și cum se uita la ea, îi dâdii 
lacrimile și cu ochii udi de lacrimi dise :

„Așa va fi vrută IJumnedeu!“
Nu la mamă-sa s’a gândită Măruță, când a disu 

aceste vorbe, ci ea s’a cugetată la Mateiă.
XVI.

Se făcuse multă porumbă în anulă acesta și co- 
conulă Nae pute sâ scotă arenda cu ună câștigă buni
celei numai din pogonele boeresci, fără se ia în soco- 
telă dișma din pogonele țâraniloru.

I’orumbulu trebuia culesă și erau de lipsă o 
mulțime de omeni.

Mateiă era logofătu harnică. Elă cutrierâ împre
jurimea, dădu o raită și prin orașă și astfelă ca din 
pământii a scosu numârulă de muncitori, ce erau tre
buincios! la culesulă porumbului.

Munca era^acum la râstavele de porumbă și de- 
aceea și otaculu s’a schimbată și nici că se pote altfel,

(17-) FOILETON!!

LOGOFETXTLtr MATEltf
NOVELĂ

— Nopte bună! — disc și Măruță eșindu după 
Rada și o însoți pănă când trecu din curte. Sc opri 
la portă, mai dise odată „nopte bună”, se pironi dc 
stâlpulu portei și râmase astfelu pănă perdît pc Rada 
din vedere. Se întorse spre căscioră, trecu prin curte 
și se uita în tote părțile, par’că se se convingă că n’a 
vâdut'o cineva. I se părea că totă lumea îi vede a- 
mărăciunea ei.

Se afla singură în căscioră ei, și i-se părea că 
este și mai singură ca altădată; se aruncă pe scaunulu 
de lângă mescioră și râmase așa gânditore, cum era, o 
bună bucată de vreme. Se ridică în cele din urmă de 
pe scaunu.

„Ce era sâ făcu?” grăi ea în sine ținându’și mâna 
la frunte,

Se cugetă o clipă și merse cătră ladă.
O deschise, luă sticluța ei de cernelă, condeiu și 

hârtie, propti ușa lădii cu coperișulu puiului, se duse 
la masă, puse hârtia, cernela și condciulă pe ea, și a- 
runcă ochii la ladă și cum o vedea atâtă dc golă, se 
nâcăjia în inima ei.

Se duse er la ladă, închise coperișulu puiului și 
trânti capaculu lădii de sta sâ crepe. Cădâtura capa-1 

deorece otaculu merge după muncă, și muncă fără o- 
tacu nu se pote.

Se culesese multă într’o di și toți erau obosiți. 
Era cătră seră.
Logofâtulu Mateiă sta lângă focă cu piciorele 

în gropa cotunei și grăia cu bucătarulu Gcorge, cu o- 
mulă nostru, care se totu văieta că muncește șepte 
dile îu sâptâmână și că leafa o ia numai pe șese.

Logofetulu Mateiă era obosită ; nu era însâ așa 
dc obosită încâtu sâ nu se mai gândescă la sortea sa.

— Ei, cum te mai laudi bucătare? — grăi Ma
teiă. — Cum ți-a mersă adî cu bucătăria...? Te-a mai 
supârată cineva că nu’să bune bucatele? — întrebă 
Mateiă și când întreba, se uita la jăraticulu de tizicu, 
ce era în gaura cotunei, și nu era de locă băgătoru de 
seină la ceea ce vorbesce. Cum se uita clu la jăraticu, 
era de totă gânditoră și se cugeta la sine și la neca
zurile lui, și par’că în acelu jăraticu vedea cum tote 
lucrurile suntă trecâtore și cum tote se prefăcu în 
scrumă și îu cenușe.

Astfelă sta Mateiă, și cum sta elă astfelu, de 
multeori se întâmpla ca bucătaruliî George sâ fi disă 
ceva fără ca elă să fi observată cele dise și fără se’i 
fi răspunsă măcaru, ba ce’i mai multă uneori punea 
alte întrebări, cari n’avcau nici în clină nici în maDecă 
cu cele dinainte grăite.

Altcineva s’ar fi supurată pote, der bucătarulu 
George era „omulă păcii,” era „omulu lui Dumnedeu”
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în sînulfl Reuniuni, subscrisele ea și inițiatdrele 
acestei Reuniunei si membre în comitetul» pro- 
visoru, declarantă solemnii, cum că voimă se se 
susțină în întregitatca loră și nealterate literele sta- 
tuteloră Reuniunei și în sensulă acestora voimu ca 
Reuniunea si fiă și se rimână a tuturora fcmeiloră 
române fără deosebire de confesiune, er școla ei se 
fiă și si rămână „unit institutit românescă confe
sională gr. or.", „sub înaltulu patronată alu Epis
copului română gr or. din Eparchia Aradului".

Totodată declarămă de nevalidă în tote con
secințele sale „Suplimentată de statute din punctă 
de vedere confesională" adausu la statutele Reu- 
niunei și votat» contra voinței și fără concursulu 
nostru într’o formă și modă cu totulu ilegalu, 
d^r mai alesă pentru că violetă statutele și drepturile 
Reuniune protestămă în contra acelui suplimentă.

A radu, 21 Noemvre 1887,
Gabrielă Iouescn, Letiția Oncu, L via Vuia, 

Petrouella Carnea.

Marele clopotil al Metropoliei din Bucuresci.
Se scie că se tornă din nou clopotulă cela mare 

alo Metropoliei din Bueuresei, într’o fabrică din Pesta. 
Perderea metalului prin turnare va fi acoperită prin tur
narea unui clopote mică, ală cărui metală se va adauge 
la ală celui mare.

Greutatea marelui clopotă vechiu a fostă de 7835 
kilograme, 6r a celui mică, destinată a înlocui perderea 
suferită de marele clopotă prin topire, de 585 kilograme.

Etă acum și inseripțiele ce s’a hotărîtă definiiivă a 
se grava pe acestă mare clopotă :

Turnatu-s’a acestă clopotă 
ală Metropolei Ungro-Vlahiei 

In anulă Mântuitei 1888 
din ună clopotă mică ală Metropolitului Teodosie din 
1693, din altulă mare ală Metropolitului Grigore din 1829 
și cu ajutorulă fonduriloră adunate prin subscriere pu

blică
în cjilele

Regelui C- rolă I șl ală Elisavetei Reginei 
prin inițiativa și stăruința Metropolitului Primaiă Iosefă 

Gheorghiană.
Spre lauda și mărirea atotputernicului llumnedeu protec- 
torulă și sprijinitorulă regatului României și ală sfintei 

biserici ortodoxe autocefale-române.
La (file de bucurie, la sărbători și la sacrificiele 

văstre de mântuire, sunați trâmbițele ca ele să vă fiă de 
amintire înaintea Dumnezeului vostru: »Că eu sunt Dom
nule Dumne(jeulă vostru».

(Numerii X. 10).

Ultime soiri.
Berlină, 22 Noemvre. — Foile aducă scirea 

cam de necrezută, că pentru paza liniei ferate 
rusesc! Wirballen-Petersburg în timpulu călăto
riei Țarului s’ar fi întrebuințată o armată de 
80,000 6menl.

Viena, 22 Noemvre. — In convorbirea Ța
rului cu prințulu Bismarck s’a constatată, că 
Țarului i s’au fostă supusă o întregă serie de 
scrisori și depeși asupra atitudinei prințului Bis
marck în cestiunea bulgară, care erau falsificate 
de susă până josă. S’a descoperită îndată isvo- 
rulă originară ală acestoră falsificări. D’ocamdată 

e de ajunsă a se spune, că e de origine orlea- 
nistă si p6te va da. motivă procurorului sâ in
terviu. Prințulă a răușită iute se convingă pe 
Țarul», că a fostă victima celoră mai rele apu
cături. In decursulă întrevorbirii s’a mai do
vedită, că ună cercă mică ddr influentă dela 
Curtea din Berlină e contribuită, ca să se deș
tepte în Țarulă credința falsă, că prințulă Bis
marck în politica sa externă n’ar fi în deplină 
acordă cu împăratulă Wilhelm, care adeseaorl 
aprobă cu neplăcere propunerile și politica mi
nistrului său.

Madridă, 23 Noemvre. — Marocanii au 
smulsă drapelulă ce’lu arboraseră Spaniolii îu 
insula Perenilă. Ministrulă afaceriloră streine 
spaoiolă a protestată.

Constantinopolă, 23 Noemvre. — Sultanul» 
pe timpulă șederii Țarului la Berlină, a tele- 
grafatu împăratului Wilhelm pentru a’lu ruga să 
intervină pe lăngă Țarulă pentru a se termina 
cu cestiunea bulgară.

Sofia, 24 Noemvre. — Maioritatea Sobra- 
niei a luată resoluțiunea d’a pune sub acusați- 
une pe d. Karaveloff.

SCIKI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.<)

SOFIA, 25 Noemvre. — Exarchulă bul
gară a provocată pe Mitropolitulă Clement să 
părăsăscă Sofia și a însărcinată pe Mnsgr. Cy- 
rillus cu funcțiunile Mitropolitului Clement. Â- 
cesta a declarată că va părăsi neîntârdiată So
fia, îndată ce va preda archiva.

PARIStT, 25 Noemvre. — Grevy a C0- 
mimicatii cabinetului retrasă demisiunea sa. 
Mesagiulu se va trimite Luni camerei. Congre- 
sulă se va ține probabilă Marți.

DIVERS®.
Influința solului din vasele cu flori. — Când ale- 

gemă solulă (pămentă) pentru vasele cu flori, trebue să 
ne aducemă aminte, că acela are influință mare asupra 
sănătății locuitorilorO din odaia unde se conservă florile. 
Este documentată, cumcă în natură pretufindenea se află 
bacterii cu miile, în solă, aeră, apă etc., ba esperimen- 
tările unora ne asigură, că vieța vegetală nu e posibilă 
fără bacterii de fermentațiune, prin urmare ori de unde 
vom lua solă pentru vasele cu flori, acela va fi abun- 
dantă în bacterii, numai câtă trebue să scimă și aceea, 
că nu I6te micro-organismele suntă totă odată și eausă- 
tore de morburi.

Decă solulă este infectată de resturile unui individă 
ce a suferită de es. de tifusă, choleră său dysenteriă, 
atunci acela pole fi săturată de organisme mărunte cau- 
sătăre de băle, cari aflândă în solă împregiurări favori- 
lăre, (temperatura recerută, materii nutrităre și umeZălă) 
se potă desvolta și înmulți mai departe. In mediu us
cată bacteriele fdrte ușoră se prăpădescă și decă pentru 
vasele cu flori alegemă ună solă, carele mai multe ăre 
a fostă espusă arșiței sdrelui și s’a uscată până la pul- 
verisare, atunci probabilă, că cea mai mare parte din 
bacterii s’au nimicită, mai alesă celea causătore d<‘ mor
buri. Der să punemă, că cu solulă s’au luată și bac

terii, de es. bacteriile tifosului. Acestea numai așa voră 
causa morburi, dăcă în vre-ună modă ajungă în orga- 
nismulă omului, de es. prin inspirațiune; 6r în aeră 
numai așa potă ajunge bacteriile, decă solulă se pulve- 
riseză măruntă, dăr acăsta nu ocură la solulă umedă și 
compactă din vase; prin urmare aici n’avemă la ce ne 
teme de infecțiune. Totuși nu trebue să fimă indiferenți 
față de calitatea soiului întrebuințată, le recomandămă 
tuturoră, să fiă cu atențiune la alegerea solului, luându-lă 
din ună locă curată și nesuspectă. („Fâia bis. și scol“).

De când dateză boia principelui imperială alu Ger
maniei. — Qiarele spaniole vorbescă despre ună inci
dență care s’a petrecută cu ocasiunea călătoriei în Spa
nia a principelui imperială ală Germaniei, în timpulă 
domniei regelui Alfons XII, incidență care are ună ra
portă ăre-care cu băla de care sufere acum principele. 
£că ce dică aceste diare:

Pe cândă se dăduse ună bală la curte în onărea 
principelui, acesta stătu mai multă timpă de vorbă cu 
marchisa de Haerva, care, ca domnisără la acea epocă, 
trecea ca cea mai frumosă în lumea aristocratică din 
Madridă. La sferșitulă convorbirei marchisa rugă pe 
principe să valseze cu dănsa. Principele ii răspunse cu 
următărele cuvinte: — Demnitatea mea de bunică mă 
opresce de a danța, dăr mai este și altă considerațiune 
ce se opune la grațiosa d-tale învitațiune. Suntă atâtă 
de delicată ca și o primadonă, și, cum mă agită 
câtă de puțină, simtă îndată o durere în gâtă. Da, nici 
odată nu voiu putea să comandă soldațiloră c’o voce a- 
tâtă de răsunăiăre ca aceea a veneratului meu fată. Ș 
acestă lipsă de voce m’ar împedica chiar, danțândă cu 
d-ta, să te facă să audl câtă te găsescă de frumăsă...

Unu barometru curioșii. — Pânza unui pajangenă 
este ună barometru. Când este aprdpe a ploa său a 
bate ventulă, păianjenulă scurtăză multă cele din urmă 
fire cu cari pânza este suspendată, și le ține astfelă a- 
tâtă câtă timpulă este variabilă; decă insecta lungește 
firele saie, este semnă de timpă frumosă său calmă, pu- 
tendu-se judeca de durata timpului în acăstă stare, după 
gradulă de lungime ală acestoră fire, Dăcă păjanjenulă 
stă inertă, este semnă de ploiă, dăcă din contră păian
jenulă se pune la lucru in timpulă pldiei, însemnăză că 
ploia va fi de scurtă durată și urmată de timpă frumosă 
fixă. Alte observațiunl au arătată că păianjenulă face 
schimbări pânzei sale la tiă-care 24 ore, și că dăcă aceste 
schimbări se facă săra, puțină înaintea apusului sorelui, 
noptea va fi frumosă. („Rev. Păduriloră.11

Cine nu trăesce nicăeri așa de bine ca în Ungaria? 
— La poliția din Buda-Pesta s’a presintată mai alaltă
ieri ună individă și s’a rugată ca să-lă închidă, de 6re-ce 
elă a furată dela stăpânulă său înainte de asta cu vre-o 
câte-va luni o sumă de bani și apoi a fugită cu banii 
in lume. Cu multă părere de rău a povestită elă, că 
după ce a fugită din Buda-Pesta a avută de gândă să 
mărgă în America, a călătorită prin Francia și prin An
glia, dăr a văZută elă, că ori unde merge prin lume, 
nu se simte așa de bine ca acasă. »NicăerI n’am pu
tută trăi așa bine, precum se trăesce în Ungaria,» așa 
șl-a încheiată povestirea.
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și n'avea priceperea de a se supăra, și chiar de ar fi 
avut’o, pe logofătulii Mateiu nu’i da mâna să se supere.

După mai multe vorbe spuse p’aci î* colo, ce
va fi plesnită lui George prin minte, destulă că în
trebă pe Mateiă o vorbă, o singură vorbă, care l’a fă
cută să’șî vină în fire și să fiă băgătoru de samă la ceea 
ce vorbesce.

— Când faci nunta? - -a întrebată bucătarulu 
si pe câtă a fostă de scurtă întrebarea, pe atâtă a fostă 
de lungă privirea ce i-a aruncat’o logofătul Mateiă. I|s a 
părută că n a înțelesu bine, cu tote acestea era năcăjit 
si n’a întrebată a doua oră, nu vrea să mai vorbescă.

— Să tragemu o selbă să se ducă vestea, — urmă 
bucătarulu, — și să încingemă ună chefă încâtu și stră
nepoții d-tale să vorbescă de elă 1 Așa veili logofete, 
asta se mai potrivesce; der se fi luată d-ta pe Măruță, 
pe slujnica dela curte, ar fi fostă curată batjocură. Am 
audită, — disc cam rîdendu bucătarulă, — că Măruță 
și-a găsită altulă...

— Tacă’țl gura, măi bețivule, • îi curmă Mateiu 
vorba și năcăjită cum era aruncă după elă cu e baniță 
veche, ce se afla lângă cotună. S’a mai încruntată odată 
si bine, și bucătarulu s'a dusă de prin prejma otacului.

Mateiu mai stătu o bucată de vreme la otacu și 
aducendu’și aminte că astă seră are să mergă la Ie- 
nache, cădii pe gânduri.

„N’am să mergu11, dise elă în sine și se afla așa 
ție amărîtu, îneâtă îsl ruga mortea.

Mateiă era totu în gaura cotunei.
Cum sta elă pe gânduri, scâse tabaclierea din bu

zunară și începu să’șl facă o țigară. Atâtă a totă în
vârtită însă țigara, încâtu i s’a ruptă hârtia și s’a risi
pită tutunulă din ea. Tabaclierea îi era pe genunche și 
aruncândă țigara din mână, a vrută să’șî ia altă foiță, 
ca să’șî facă țigara. Umblândă însă nesigură, răsturna 
tabaclierea și totii tutunulu din ea cărlu în gaura co
tunei. Mateiă rămase o clipă uitându-se la tutuim, în
dată însă întinse piciorulu și călca peste tutună și’lu 
împinse în jăraticulă de tizică. Ridică de josu taba- 
cherea, o băgă în buzunară, aruncă repede o privire 
în drepta și îu stânga, se sculă de lângă focă și merse 
la bordeiulu bucătarului unde’șî avea legătura cu cămă
șile. Se uită la legătură, der eși îndată afară din bor- 
deiu, merse erășl la cotună și privea la loculu unde’i 
căduse tabaclierea. Bete odată diu capă și se îndreptă 
cătră sacaua cu apă, din care bău de’și stempără setea 
și apoi începu să se spele.

După ce s’a spălată, a mersă la bordeiu să se pri- 
raenescă.

Era în mijloculă bordeiului și se uita la cămașa 
de pe sine, și cum o vedea atâtu de murdară, se simțea 
rău. Apucă legătura cu cămășile sale, o deslegă, der 
în ea nu găsi nici o cămașe spălată.

Nici nu era mirare, căci dela unu timpu încoce lo- 
gofătulu Mateiu n’a mai trimisă la Măruță ca să i spele 
cămășile, n’a mai trimesu și nici că putea face asta.

Cămașa cu care era îmbrăcată n’o schimbase de 

două săptămâni și era murdară ca a unui baciu din 
Bărăgan ă.

Cum spuneam, logofătulu căuta în legătură vre-o 
cămașe să se premenescă.

Trecii tote cămășile prin mână, și năcăjită trânti 
legătura în mijlocul» bordeiului și eși afară, căci aerulu 
de acolo i se părea că’lă nădușesce.

Băgă mâna în buzunară, scose tabaclierea, o des
chise cu vehemență și o vîrî erășl în buzunară.

Mateiu sta înaintea bordeiului și cura sta zări 
alăturea unu câne, pe care îlu cunoscea bine alu cui 
este. Cânele era alu scutarului Dumitru; venise după 
obiceiu la otacă, să strângă fărmiturile de mămăligă, ce 
le arunca bucătarulu.

„llodâr!“ striga Mateiu, der cânele făcu câteva 
sărituri în drepta și în stânga, și se chilălăia dându din 
codă; îi arăta pretinie logofătului.

Mateiu se plecă josu, luă o uscătură de băț și aruncă 
după elă. îlu lovi, și totu chilălăindu-se cânele o tunse 
cătră sată. Se opri însă într’o depărtare ore-care, se 
aședă mai ântâiu pe pămentă puindu’și botulu pe la
bele dinainte, se ridică însă în curendu, stându josu 
numai pe piciorele dinapoi și’șl înălța vioiu capulă și 
se uita la otacu. C6(la o mișca în semnă de pretinie 
și da prafulu în drepta și în stânga. Cânele, bietulu de 
elă, credea că Mateiu a glumită numai, și cum era flă
mândă, a pornită erășl la otacă. Când era aprdpe, 
Mateiu se făcu numai că aruncă după elu, și bietulu 
dobitocu totu chilălăindu-sc luă drumulu spre satu, și 
nici nu se mai uită înapoi.

Mateiu, cu cămașa murdară cum era, plecă la Ră- 
dița, căci totuși dorea s& se întelnescă cu Ienache.

(Va urma)
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Cursul ă ;a jnrsn >".e Vinw 
din 23 Noemvre st. n. 1887.

Rentă de aură 5°/0 . . . 98.40 i Bonuri croato-slavone . . IM 25 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 98.60 Despăgubire p. dijma de 
împrumutul^ căiloră ferate -:-x----

ungare ........................
Amortisarea datoriei căi-

lorâ ferate de osta ung.
(1-ma em isiune) ... 95 75

Amortisarea datoriei căi-
lorfl ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 125 60

Amortisarea datoriei căi-
lorfl ferate de ostâ ung.
(3-a emisiune) .... 112 50 

Bonuri rurale ungare . . 104.60 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.3O 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișfl............................  104 25
Bonuri cu cl. de sortare 104 25 , w
Bonuri rurale transilvane 104 60 1 Loulr». 10 Livres sterlinge 125 25

99.—vină ung........................
149.25 Imprumutulfi cu premiu 

ung..................................  123 80
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123.25 
Renta de hărtiă austriacă 81 20 
Renta de arg. austr. . . 82.40
Renta de aurii austr. . . 11185 
Losurile din 1860 . . . 13490
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................  887.—
Act. băncel de credita ung. 285.—
Act. băncel de credita austr.278.10
Argintula —. — Galbinl 

împărătesei ..................5.93
Napolean-d’orl .... 9.94
Mărci 100 împ. germ. . . 61.70

"Sursa de BuciircHc):.
Cota oficială dela 11 Noemvre st. v. 1887.

Cump. vend.
Renta română (5%). 93>/a 91>/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—

’ „ >> (5°/o) • 91’/4 92*z<
> » urban (7°/0' 103— 104—

. (6°/o) • 96— 97—
• . ’ (50/0'( . 871/» 88>/a

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

« > > Națională — —
Aură contra bilete de bancâ . . 14.’/, 15.—
Bancnote austriaee contra aură. . 2.03 2.04

Ckîsitiu pioțai Orașfivâ
din 24 Noemvre st. n. 1887. 1

Bancnote românesc! . . . . Cumj . 8.58 Vând. 8.61
Argint românesc . . . 8.53 • 8.57
Napoleon-d’or!............. • ■ ■ » 9.89 • 9.95
Lire turcescl................. • . . * 11.21 11.25
Imperiali..................... 10.20 » 10.26
Galbeni.......................... 5 89 9 5.92
Scrisurile fonc. «Albina» 6°/o • > 101.— * 102.- -

n * n 5°/o • , 98.— - 99.—
Ruble RusescI .... • v * 109.— » 111.—
Djscontulă . . . • 7—10°/B pe ană.

12 Ziehungen in einem Jahre
ijicvon r<f)on

1 Hiuipttreirer ana S. llecenibei* 11. 100.000 o. W.
1 Ilapttrefi’er ana 12 Jaainer Franks 100.000

1 II aupttrelicr ani 1 Februar Fire 50.000 (>ol<l.
g)ic grofte (Ș>civin|îrdjance bietet bie nadjitetjeiite von im# ananghie Sodgritppe:

1 Domban-Los I Ein 3”» Serliisclies 100 Frauks-Los 11 ItaliBuiscbcs Krenz-Los
lEiiupîtreflei* in den Kielimageiti:

Birt 1. Jcgcmticr 
fT. 100.000 o. Ști.

Jim 14. Șditucr n. Ș.
ȘvaiiRs 100.000 Coofb Ani 1. Ș-cliruar rt. 

<£irc 50.000 («lolb.Ant 14. jJditrg n. jJalji-
Șraittis 100.000 (ftofb

glm 1- 3JÎÎU3 n. S. 
fT- 75.000 6. "53.

Ani 1. Șîîai ti. §. 
g£ire 15.000 (j>ott>.

Jlnt 14. guni n. Ș. 
jȘraitlis 100.000 (î>ott>
Jlin 14. Jtugitft u. 3.
ȘranKs 100.000 (<>ol6.Jitii 1. Șuii it. Ș. 

fT. eo.ooo o. 33.
Jlm 1. Aiovcnilicr n. Ș. 

Jtire loo.OOO Cțiotb.Ani 14. •21ovcnit>er ii. Ș. 
>raii(ir. 100.000 țî>ott>.

--------  .Kedes uium gewiiineia. ——
Oîacfibctn felbft bic tleiiiften Xveffer voi•fteȘciibcr Cofe bercii JloftrnpreiS incit iibcrftcigen, ift cin SUcrluft fiii' beii 
jtcritfer au<!gefd>Ioficn. — ilițir crlaficn biefe brei vorțiicțlirfieit l’oic gegen Saffa fonfaiit tind; iageSfnrS ober gegcit 

23 monatliche Raten â îl. 3 ader 17 monatliche Raten â fl. 4.
Aneinigco Șpiefrcdjt nadj (ȘiTan bcv eiTfeii Șlcitc f<f)Oit .pir nddjffcn 3ic!)inicț am 
M 1 Aegeinlicr B gicțuiigeliftcii unt Strlofiuigo IMlcnbcr pro 1888 frânte uiib gratis. — 53ci 23c 
fteltnngcn crbittcn ivit bic crffc îltale unt> 5<> (ir. fiiv tHifcfporto per e’o|'fann>eifitng. — îllfe 

in bob SBantgejduiIt cinTdjIagigen Snftrogc irerben tentant mib prompt ansgcfiibrt.
BANK- u WECH1LERGESCHÂFT 

M. J. GTTTS & COMF., 
Wicn. 1. Kolilmnrkt Nr. 5.

I—H—Mf iilW^IIII 'b’lliMii l'l>l |i'7»'ifi Vll'iFtfli

Publicațiune.
Pentru statorirea definitivă a listei Viriliștiloru pen

tru representanța orașului Brașovfi pro 1888, subscrisa 
comisiune în întelesulu §. 33 alu art. de lege XXII din 
188(5 va ținea ședință publică Luni în 28 Noemvre a. 
c. la 3 ore p. m. în sala Sfatului orășenescu.

Cei interesați se aviseză despre acesta.
Brașovu, 5 (17 Noemvre 1887.

luonu Lengeru, 
Președintele comis. pentru conscr. Vi- 

1—2 riliștiloră din orașul» Brașovă.

(Avisu d-loră abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunci s6 

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

Domnii ce se abon^ză din nou s6 binevoiască a scrie adresa 
lămu”itu și să arate și posta ultimă.

Ddcă se ivescit iregularități la primirea (țiarului onor, abonați 
suntii rugați a ne încunosciința imediata prin carte poștale, ca în câtă 
depinde dela noi, să se delătureze. ADMINJSTli. „GAZ. '1 IiANS.u

Mers ulii tren urilor u
Valabilă dela I luniu st. n. 1886.

pe linia Predcnlft-BudopeHta și pe linia Teîuștt-Ajratltt-lBudapesta a calei ferate orientale de stattt reg. ung.

Predeal fi»Bndapestis
II

Budapesta.—Predeal®
i

Bucurescl

Predealu

TimișO

Brașovă

Feldidra 
Apatia 
AuguBtinâ 
Homorodd 
Hașfaleu

Trend Tren Trenu
(le accelerat Ivmnlbue .omnibui 

pernone

Trenă
IH

Trenă Tren 
de pers, accelerat

Trena 1 Trenă
(ie pers. de

| poraoae

(
(

( 
(

< 
tSighișăr» 

Slisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunela 
Teiușft 
Aiuda 
Vințula de susO 
Uiora 
Cucerdea 
GhirisS 
Apahida 

Clușin 
Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghirișfi 
Stana 
Ttriediuij 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Vadă 
Mezd-Telegd 
7ugyi-Văsărhel7 
Veneția-Oră^ii

(

7 20
7 57
8.24
8 47
9 29
9 37

10 53
11.00
11 34
12.03
12.26
12.42

1.11
1 23
2.06
2.27
2.49
2 56
3.12
3.46
5.01
5.21

4.30

9.12
9.35

10.12

i

6.01
6.19

7.12
7.41

7.30
1.14

1.45

2.32

Viena 
budapesta 
Szolnok 
?. Ladâny 
Oradea mare 

Venția-Orădii 
Fudi-Oșorheiu 
Teleagu 
Vadă 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Iluiedin 
Stana 
Aghiriș 
Gl.ârbău 
Nedișu

Ciuniu

Apahtda 
tftiriș 

Cucerdea

7.40

’radia-mare 
i*. Ladăny 
Szolnok 
3nd*-pesta

îl
Nota:

9.11
9.16

10.37
12.20
2.15

Viena | 8.00

Trenu 
de 

persone

10.50
1.33
4.24
10.05
2. io

Trenu 
de 

persoDe

6 37
6 58
7.14
7.2
7 56
8.18
8 58
9 15
9 34
9 53

10 28
10 47
10.57
11.07
11.19

1.16
3.29
6.33

Uiora
Vințula de 
Aiudft 
t'einșii 
Jcăciuueld 
Blașă 
licăsasa 

Cnpșa mii>. 
v.ediașâ 
iiisabetopole 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Hornorod 
Augustina 
Apatia 
rcldiora

Brașov®

nimișil

3Usfi

Bucurescl

Orele de nâpte suntii cele dintre liniile grdse.

618
9.38

12.02

( 
t

10.42
2.02

I niol —
7.40,

11.05 4.05
2 02 5.47

(.

4.12 7.11 4.78 2.01 —
— — — 2 08
_ — — 2 19 —
— 7.33 — 2.41 —
— 8.04 — 3.24 —
— — — 3.47 —
— — _ 4.07 —
— 8.58 — 4.33 —
_ 9.28 — 5.15 —
_ — — 5.33 —
— — — 5.53 —
— — — 6.C5
— — — 6.20
— 10.31 — 6.38 —

11.00 _ — — 7.08
il 19 __ — — 7.36
5 2.33 _ _ — — 9.16
1.0! - - — — 9.53
1.11 _ — — 10—
1.18 _ — — 10.09
1.05 — — — 10.19
1.46 - — — 10.48
2.25 — — 11.55
2.50 — — 12.34
3.03 _ — — 12.52
3.35 — — 1.34
4.01 _ — 2.13
4.20 _ — 2.46
4.55 __ — 3.31
5.42 - — — 4.32
6.01 _ — — 5.02
7.27 . — — 6.63
8.08 _ — 7.43
8.36 — 8.23
906 _ — 9.02
9.46 5.37 _ — 9.52
— 1.55 — —
— 6.20 2.53 — —
— 6.47 — — —
— 11.30 3.28 — —

9.35

’.l
î

TeiMfish- i • adil-Biidapeata Bmdnpentu-.lradA-TeiusA.

Trend 
omuibua

Trenă 
omnlbue

Trc-ju 
de pers.

Trenă de 
pereâno

Trenu de 
peradne

Trenă 
do persănt

Trenă 
omnibui

'2'eimșft 11.24 _ 1
3.00

II
Viena 11.10 12.10 |

Alba-Iulia 11.59 — 3.59 Bisdapesi a 8.20 9.05 _
Vințulu de josă 12.30 — 4.22 S.-'tlnok 11.20 12.41
Șibotfi 1.01 — 4.51 11.35 5.45
Orășlia
Siweria (Piski)

1.32 — 5.18 Aiatlft 4.30 6.— _
2.32 — 6 15 Glogovață 4.43 6.13 _

Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 _
Branicica 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-i.ipova 5.41 7.10Gurasada 4.08 — 7.40 Cenopă 6t9 7.37 __
Zam 4 25 — 3.11 Berzova 6 28 7.55Soborșin 5 30 — 8.46 Soborșin 7.25 8.42 _
Bârzova 6.27 — 9.33 Zam 8.01 9.12
Conopft 6.47 — 9.53 Gurasada 8.34 9.41
Kadna-Lipova 7.28 — 10 27 llia 8.55 9.58
Pau'.ișO 7.43 — 10.42 Branicica 9.19 10.17
Gyorok 7.59 — 10.58 Deva 9.51 10.42 _ _ |
Glogovață 8.28 — 11 25 Simeria (Piski 10.35 1107 _
.ftjrad! 8.42 9.17 12.31 Crăștiă 11.11 11.37 —

Szolnok — 2 32 4 5° Șibofă 11.43 12.— —
m. v ( — — 5.12 Viuțuiă de joșii 12 18 12.29 - -
ft?S5faapest© — - 1 8.20 Alba-luJia 12.36 12.46 _
Vieno. — 6.05 Tfet zișft . 1.29 1.41 —

Siwies’ia (Piski) .E*etroșțnaii

Trenu de Trenu Trenă de Trenăcmc'bns parsâna mixt persone orinJbni mixt

5.48 6.05 SîsKiorSa 2.42
Aradulă nou 6.19 — 6.33 Streiu _ - 3.25
Stoteîh-Sâgh 6.44 — 6.68 Hațegă — — 4.16
Vingft 7.16 — 7.29 Pui 5.11
Orczifa’va 7.47 — 7.55 Crivadia _ __ , 5.58
Merezii'alva — — — Banița — ___ 6.40
Târralș Srts 9.02 — 9.08 Petroșeni — — 74?

‘S’HKSjIișAra-Arftdâi Petroșani—^Boieria (Piski)

Troni da Trenă de Treni Trenă Trenăperena pereâne omnJbus de pers. amnibas mixt

’E'iaisîșdra 6.25 _ 5.00 JPeiroșeni 6.10
Merczifalva — — — Banița — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia — _ 7 37
Vmga 8.15 — 7.02 Pui _ __ 8.20
Nâraeth-Săgh 8.36 — 6.23 Hațegft — _ 9.01
Aradulfi nou 9.11 — 8.01 Streiu — 9.52

9-27 — 8.17 Hîrsstwira — — 10.81


