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ZbToia. aocnamentu.

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu 1 Ianuarie st. vechiu

se deschide nou nbonainentu, la care în» 
vltămii pe toți amicii șl sprijinitorii folei nâstre.

Pretulu abonamentului)>
Pentru Anstro-Ungaria: pe trei luni 3 fl 

po șâse luni 6 fl., pe unii anii 12 fl.
Pentru România și străinătate: pe trei 

luni 10 franci, pe șâse luni 20 franci, pe uni 
ană 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria: pe ană 2 fl., pe 
șSse luni 1 fl.

Pentru România și străinătate: pe anu 8 
franci., pe șâse luni 4 franci.

Abonarea se pote faoe mai ușorii și 
mai repede prin mandate poștale.

Domnii, cari se voră abona din nou 
să binevoâscă a scrie adresa lămuriți! și 
a arăta și posta ultimă.

AdministrațiUDea „Bazatei Transilvaniei".

Se veghiămu!
Brașovu, 18 Decemvre st. v.

Proverbulă nostru: „graba 
strică treba“, are ac|I pentru mi- 
nistru-președinte ungurescfi Sza- 
pary unu înțelesă opusă. Prin 
graba, cu care pune în lucrare 
alegerile pentru viitârea dietă, 
densulu vrea tocmai se diregă 
treba partidei sale, ce era așa de 
multcompromisă, vrease-i viă întru 
ajutoră, nelăsându timpii oposițiu- 
nilorO de totă soiulă de a se pre
găti cum se cade în fața alege
rilor G.

Intențiunea d-lui Szapary e 
dâr invederată; ea nu este îndrep
tată numai în contra oposițiunei 
maghiare, ci și în contra oposi
țiunei naționalităților^.

Ar dori guvernulu, firesce, sS 
p6tă c|ice, că în sînulu naționali- 
tățiloru nu mai esistă oposițiune, 
care ar merita se fiă luată în semă; 
ar dori mai alesă se-o potă cțice 
acesta despre Români, cari dintre 
tote poporele nemaghiare ale Tran

silvaniei și Ungariei au desfășu
rată cea mai mare resistență, așa 
că în timnulu din urmă au atrasă X
asupră-le chiar și privirile lumei 
culte și liberale din străinătate.

Ar vrea guvernulfi ungurescu 
se îngrâpe și politica națională a 
Româniloru ardeleni, seu celă pu
țină se ne facă se-o acățămă de 
cuiu, pentru afumată, ca Sașii. Și 
organele lui au destulă îndrăsnelă 
ca se dea pe față espresiune spe
ranței, că se voră afla în sînulu 
nostru drnenî, cari ară fi aplecați 
a se pune la disposiția d-lui Sza
pary pentru acelfi scopă, ca ser
vitori de pompe funebre.

Despre tâte aceste suntemu și 
trebue se fimă în clară. Remâne 
acum numai se fimă în clară și 
despre măsurile, ce trebue se le 
luămă noi înșine pentru de a pa- 
ralisa poftele nesățiose ale con- 
trariloru noștri, învitându-i la ren- 
dulă nostru, se și-le pună în cuiu!

Pentru a atinge scopulu amin
tită este neapărată de lipsă ân- 
teiu : să’șî facă datoria comitetulă 
centrală electorală ală partidei 
naționale române și în legătură 
cu elă tote comitetele nâstre elec
torale din comitate; ală doilea: 
să’șî facă datoria fiăcare Română 
cu semță și pricepere pentru causa 
națională.

Atențiunea și îngrijirile nâstre 
ale tuturoră trebue să aibă ca 
țîntă de-o parte pregătirea cum 
se cade a conferenței electorale 
generale, ce va ave să se’ntrunescă 
peste puțină, în ajunulă alegeri- 
loră; de altă parte combaterea și 
delăturarea piedeciloră și a unel- 
tiriloră de totă felulă. ce se voră 
pune în calea nâstră cu inten- 
țiunea de a ne desbina și de a 
zădărnici astfelă procederea soli
dară națională a tuturoră Româ- 
niloră asupriți.

Nu este timpă de pierdută. 
Fiă-care să fiă la postulă său și 
să caute a’șî împlini cu conscien- 
țiositate datoria sa națională!

Apelămă în deosebi la foștii 
membrii ai conferențeloră nâstre 
trecute, ca să nu stea cu mânile 
în sînă, ci să adune pe alegătorii 
noștri și să-i lumineze că a loră 
chiămare și interesă nu este să 
se facă codoriște la toporulă, cu 
care dușmanii voiescă să taiă în 
rădăcinile stejarului românismului 
dintre Tisa și CarpațI; să-i învețe 
mai departe cum trebue să țină 
la programa și la hotărîrile nâs
tre naționale și cum numai prin- 
tr’o purtare demnă și înainte de 
tâte solidară națională pâte se-șî 
mai îndrepteze sârtea Românulă 
năcăjită și asuprită

Apelămă la toți Românii bravi 
și credincioși causei nâstre națio
nale, să nu fiă cu napăsare, ci să 
veghieze; să ne denunțe fără amâ
nare tâte mișeliile și uneltirile 
stricăciâse sfintei legături dintre 
noi, vină ele din ori și ce parte, 
ca să cunâscemă pe cei periculoși 
și se ne scimă feri de ei.

De mâne încolo vomă des
chide anume o rubrică, în care 
vomă înregistra evenimentele pri- 
vitore la agitațiunile electorale și 
la efectele loră față cu noi Ro
mânii.

Ceremă încăodată sprijinulă ce- 
titoriloră noștri, ceremă se ne dea 
esacte și grabnice informațiuni des
pre tâte cele ce se voră petrece 
în sînulă nostru și voră fi de in
teresă pentru noi și causa nostra.

Situațiunea pare unora forte 
încurcată. Ea va fi însă cea mai 
clară pentru noi toți și pentru 
fiă-care din noi, decă cu intere- 
sulă și zelulă nostru pentru causă, 
vomă sci împreuna și buna-voință.

CRONICA POLITICĂ,
— 18 (30) Decemvrie

— Privitorii la Intrarea contelui 
Kuenburg în cabinetulu austriacă dia- 
rulă „Sonn und Montagszeitung“ scrie 
următorele: încă înainte de sesiunea ac
tuală a dietei, oontele Taaffe a începută 

pertractări cu coriferii liberalilor!! ger
mani recomandându-le, să pășâsoă la ar
mistițiu ou partida guvernamentală și 
astfelă să nu încuroe cestiunile politioe 
în parlamentă, ci să se restrîngă numai 
la desbaterea oestiuniloră economice. 
Dreptă răsplată, ministrulă președinte 
Taaffe, s’a obligată, oă înoă la finea 
anului va primi în cabinetă pe unulă 
din membrii partidei, ca astfelă și par
tida îmsemnată liberală să eseroieze in- 
fluiență. In locă însă de ună armistițiu 
va urma o pace generală — pe cum 
oredă cercurile parlamentare.

— Intre Austria și Italia formâză 
obiectulă unoră ne’nțelegerl insula Pe- 
lagosa. O scire telegrafioă din Roma 
spune, oă regele Umberto, avândă o oon- 
vorbire ou marchisulă di Rudini, l’a în
credințată pe acesta să esamineze doou- 
mentele privitâre la câștigarea insulei de 
cătră Austria. Documentele acestea nea- 
flându-se în arohivele ministeriului de aș
terne, se speră, oă se voră afla copil 
despre ele în arohivele Quirinalului și ale 
ministeriului lucrăriloră publice, respec
tive raporturi dela generalulă Bori, oare 
în 1875 a fostă înoredințată să facă 
studii cu privire la edificarea unui fără 
din partea Austriei. Nu este esohisă po
sibilitatea, oă Italia va începe negociărl 
cu Austria pentru reoâștigarea insulei.

— Amă amintită erl, oă sobrania 
bulgară s’a închisă. O telegramă din 
Sofia spune, oă închiderea s’a făcută de 
principele cu același oeremonială, oa și la 
deschidere. Principele Ferdinand, în me- 
sagiulă de închidere, a constatată cu plă
cere, oă activitatea fructuâsă a sesiunei 
aotuale justifică pe deplină înorederea, 
ce a pusă poporulă în representanții săi. 
Legile și creditele votate arată în modă 
clară, oă deputății înțelegă și apreoiâză 
bine adevăratele interese și trebuințe ale 
țărei. Principele mai constată, ou o viuă 
satisfaoțiune, că tâte silințele oamerei în 
aoâstă sesiune și în oea precedentă au 
țintită la asigurarea progresului țării și 
la ridicarea agriculturii și industriei. 
După închidere, principele a treoută 
trupele în revistă.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“ francesl trăescă în cele mai bune relații 
cu membrii elitei societății; fetele cusă
torese cu inimi bune, oarl cu 5—6 luni 
mai nainte îșl întorceau cu disgustă fe
țele de cătră orl-oe uniformă militară, 
adl ochescă cu zimbirl multă promiță- 
tore fiiloră lui Marte. Și damele?... ne- 
bunescă după Zuavl.... nebunescă după 
chasseur-ii din Vinoennes, nebunescă după 
cuirasirl, ou-o vorbă, nebunescă în ge
nere după orl-oe uniformă. Ah! Intru 
adevără, că damele arată o mai mare căl
dură ca totdeuna.... din adenoă iubire
de patriă! Binecuvântată este însufle
țirea dameloră.... Nu soiu, dâcă și băr
bații și tătânii împărtășescă părerea mea, 
mă voiu păc|i însă a pronunța anatemă 
asupra loră, dâoă chiar nu ml-ar împăr
tăși-o. Paulă D’Ivoy, corespondentulă 
parisianului „Figaro“, a scrisă, oă „în 
Milană femeile au fostă fârte reounos- 
oătâre față de FranoesI, pentru binefa
cerile dobândite prin ei; dimpotrivă, ati
tudinea bărbațiloră era mai indiferentă, 
ba adese-orl ’bănuitore.u De sigură d-lă 
Paulă D’Ivoy a avută de lucru numai 
cu bărbați.

Să mergemă pe Corso, cătră Porta 
Renza. Ah, âtă amioulă meu Eugenio!...

— „In primulă momentă nici oă te 
ounosceam!.... Bravo! Uniforma îți stă 
minunată! Mărturisindă adevărulă, pu
țină ai slăbită.... dâr fața totuși țl-a re- 
întinerită; întrâgă figura ți-e elastică.... 
mai întinsă. “

Eugenio m’a îmbrățișată ou mare 
bucuria, dâr purtarea lui îmi tradâ ore- 
oare zăpăcâlă; în vorbele lu nu aflam 
însuflețirea unui ostașă, oare, după ce 
s’a luptată pentru patriă, se reîntorce 
între iubiții săi, să împartă cu ei buou- 
ria libertății.

— „La Solferino am fostă rănitău,
îmi răspunse ou tonă, în oare se mesteca 
superbia ou tristeța. „Numai înainte de 
asta cu trei dile am părăsită spita- 
lulă....“

— „Der, pe cum vădă, te-ai resta
bilită ou totulă.... Cu atâtă mai bine!
Sci tu, oă mulțl îți invidieză sortea? O 
rană primită la Solferino ! — asta e o 
diplomă atâtă de gloriosă, încâtă tu o 

vei arăta în totă viâța ta ou superbiă 
fiă-oăruia.“

Eugenio îșl plecă oapulă cu tristeță 
și cu vooe înecată șopti:

— „Mai bine era, dâoă muriam!u
— „Ce gândă nebună este acesta ? 

A muri?!... Și eu soiu, oă e gloriosă a 
muri pe câmpul ă de luptă, dâr orede-ml, 
că o rană nu e mai puțină gloriâsă.“

Ml-am dată silința, oa prin glume 
să alungă tristeța amicului meu — dâr 
îndeșertă. Eugenio era nesimțitoră 
față de orl-ce vorbă de mângăere și 
nu-mi da deoâtă răspunsuri scurte. Aflaiu 
deci de bine a-ml sohimba tactica.

— „Eugenio* 1*, îi cfiseiu princjendu-i 
brațulă și trăgendu-lă cu mine spre Via 
del Durino. „Pe tine te chinuesoe vre-o 
durere adâncă; de ce n’o împărtășesol 
ou vechiulă tău prietină ? Cine scie, pâte 
îți potă ajuta cu vorba, ori cu fapta ?“

Diplomatul^ din Gorgonzola.
Novelă de Antoniu Ghislanzoni.

I. 
Reîntorcerea voluntarului.

E 15 Septemvre 1859.... Sunt așa-
dâră ârășl în Milană! Ce sohimbare! Ce 
viâță nouă! Ce agitațiă! Fie-oare față 
e seniDă; trăsurile obrajiloră suntă mai 
vii... Omenii umblă ,pe strade mai re
pede, vorbescă cu voce înaltă, lărmuescă, 
cântă; totulă înâtă în buouriă!.... Spe
ranțele Milanesiloră s’au împlinită ; do
rința atâtoră ani este realisată. Nemții 
au făcută de cu vreme o cale destulă 
de însemnată cătră patria loră. Inoă 
ună pasă.... apoi, „nâpte bună“ pentru 
veoiă!

Piațele și cafenelele gemă de sol
dați ; săbiile încă bată trotoarulă și pă- 
reții, dâr militarii suntă prietini ou noi și 
zîngănitulă săbiiloră, de care ou câteva 
luni înainte ni-se puneau fiori în spate, 
acjl ni ■se pare tuturoră, ca o musică 
nespusă de plăcută. Zuavii umblă brață 
la brață ou cetățenii italieni; dragonii

Eugenio tăoea mereu; l’am rugată, 
l’am îndemnată, ba îlă amenințaiu, că 
mă supără pe elă. In fine ou mare greu 
se pleoâ rugării mele și se hotărî să-mi 
împărtășâscă pricina tristeții lui.



Pagina 2. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 280—1891.

Conflictulu franceso-bulgaru.

Este soiută, oă între Franoia și Bul
garia a intrevenită unii oonflictă diplo
maticii, care preocupă de unii timpii 
înodce întrâga pressă europână și cer
curile politioe. Guvernulă bulgarii a dată 
peste granițe pe francesă Cha-
dourne, pentru-că după cum se susține, 
acesta a răspândită prin „Agenția Havas“ 
soiri tendențiâse despre Bulgaria.

Guvernulă francesă a cerută espli- 
oații și a pășită cu tâtă energia în po
triva guvernului bulgară, care la tim- 
pulă său i-a răspunsă, că avea dreptă 
să espulseze pe cțiaristulă francesă. In 
urma aoesta Franoia a ruptă relațiile di
plomatice cu Bulgaria, ba a făoută pași 
și la P6rta otomană, aousândă pe gu- 
vernulă bulgară, că a oălcată „oapitula- 
țiile.44 După soirile foiloră străine însă, 
P6rta să fi răspunsă notei franoese, că 
ea privesoe trâba ca o afaoere internă 
și absolută privată a Bulgariei și prin 
urmare nu e apleoată a se ingera în 
luoru.

Cercurile politioe din Franoia suntă 
fdrte agitate și indispuse în oontra Bul
gariei pentru posiția ce a luată aoesta 
față ou guvernulă francesă. Chiară și 
camera s’a ooupată cu cestiunea aoâsta 
în mai multe ronduri. Deputatulă Mille- 
voye a si interpelată pe ministrulă de 
esterne, Ribot, oare a răspunsă interpe
lării în ședința dela 28 Deoemvre n.

Ministrulă francesă, Ribot, c^80 
răspunsulă său, oă Bulgaria nu este ună 
stată independentă, oi e supusă suzera
nității Sultanului. Ea e obligată a se 
ține strînsă de „capitulațiunl“ și n’are 
dreptă, oa de puterea ei, să espulseze 
pe ună străină; ună astfelă de lucru ea 
nu pote face fără de conluorarea și con- 
siliulă Porții. Deoă guvernulă bulgară, 
4ise Ribot, are plângeri în potriva unui 
supusă francesă, atunci ea e datore să 
nocifioe acâsta guvernului francesă. Dâr 
asta nu s’a întâmplată numai Franoiei, 
oi și Italia, Germania și Greoia au avută 
parte de astfelă de lucruri. In afaoerea 
Chadourne primulă incidență s’a întâm
plată în Aprilie, când au dată în contra 
lui ordină de espulsare; însă la provo
carea agentului diplomatică franoesă 
spriginită și de consululă italiană, ordi- 
nulă de espulsare a fostă retrasă. După 
câteva luni s’a reînoită ordinulă de es
pulsare, Chadourne a fostă deținută și în 
9 Deoemvre espulsată fără de a fi avi- 
sată despre acesta pe însărcinatulă de afa
ceri francesă. E de notată însă, oă agen- 
tulă diplomatică franoesă niol-odată nu 
s’a subtrasă obligațiunei sale și a de
clarată, oă e gata a primi ori ce plân
geri a guvernului bulgară și a le împăr
tăși guvernului franoesă.

Franoia, încheia Ribot, trebue se ca
pete satisfacții și să grăbescă a lua mă

surile de lipsă, fără de a arăta oâtă de 
puțină slăbioiune.

In oerourile rusesol a făoută bună 
impresiă purtarea hotărîtă a Franciei și 
le servesce de o mare satisfaoțiă aceea, 
că Franoia observă în acâstă afaoere o 
atitudine, oare oorăspunde politicei ru- 
sesol. De aici deră se vede, că apropia- 
rea ruso-francesă nu e numai o vorbă 
gâlă.

SOIRILE QILEL
— 18 (30) Deoemvre.

Pentru școlarii săraci. Marța viitdre 
adecă în ajunulă Crăciunului la orele 3 
p. m., în sala cea mare a șodleloră ro
mâne din locă se vor împărți haine pentru 
oopiil săraci dela șcdlele nostre, și anume: 
băețiloră li se voră împărți hainele 
din partea Comitetului parochială dela 
biserica Sf. Nioolae din Scheiu, er feti- 
țeloră li-se voră împărți din partea co
mitetului Reuninei femeiloră române 
din locă.

* *
Nou inspectorii scolasticii pentru co

mitatului Alba-inferioră. Se scrie din A- 
iudă, că în urma pensionării fostului 
inspectoră școlară Găspâr Jânos, minis
trulă de culte și instrucțiune publică 
a numită pe Dr. Havas Gyula fostulă în- 
speotoră șoolastioă din comitatulă Bis- 
trița-Năsăudă. — Havas Gyula scimă, că 
e ună mare șovinistă jidano-maghiară, 
oare a promovată multă oausa „maghia- 
risării“ în ceroulă său de mai nainte.

** *
t Sir White, ambasadorulă englesă 

din Constantinopolă, a murittî de influ
enza în Berlină, la 28 Decemvre n. o. 
Sir White a representată Anglia de ună 
lungă șiră de ani în Constantinopolă, 
Era bună diplomată și a avută ună rolă 
principală în cestiunea ardentă bulgară. 
Era forte agreată Sultanului șî vorba 
lui totdâuna avea greutate înaintea am- 
basadoriloră străini din Constantinopolă.

* * *
Mărturisirile domnei Caterina Kara- 

velov. piarulă „Bulgarie14 publică resul- 
tatulă anohetei în afacerea celoră două 
memorii remise representanțiloră streini 
din Sofia de d-na Karavelov și semnate 
de acesta și de alte dame cari ceră in- 
tervenirea puteriloră în favorea deținu- 
țiloră în afaoerea Belcefî". Câte-va din 
damele semnatare au deolarată oă au 
semnată numai ună singură memoriu și 
acesta după insistențele d-nei Karavelov; 
ele nu au ounosoință de existența unui 
ală doilea memoriu, piarulă adaogă oă 
ală doilea memoriu, care oonține ca
lomnii oontra guvernului este opera ex
clusivă a d-nei Karavelov; prin urmare 
în virtutea articolului 49 ală codului 
penală d-na Karavelov va fi obieotulă 
urmăririloră judiciare.

— „Mă temă, că mă vei rîde.... căci 
dâră tu te obiclnuiai a rîde de tâte.44

— „Dâr nu de orl-oine“, i-am răs
punsă. „De altmintrelea ași dori oa ne- 
norooirea ta să fiă de așa, încâtă să 
potă rîde....44

— „Sunt amoresată....“
— „Fârte bine!44
— „Deja și începi să rî4l....“
— „Da, fiindă-că amorulă este ună 

năoasQ,|de oare ușoră poți rîde. Dâr să 
ne întârcemă la obiectă! Amorurile unui 
voluntară! Acesta este ună sujetă a- 
tâtă de minunată pentru ună romană, 
încâtă editorii marinimoșl din Milană 
voră plăti forte bine ohiar și numai pen
tru modernitatea lui.44

— „Trebue să sori, că Ootomvre ală 
anului treoută l’am petrecută într’ună 
mină sată în veoinătate de GorgODzola.“

— „Gorgonzola! Iubite amice, pre- 
simtă, că voiu fi silită să rîdă de neno
rocirile tale. Cine ar crede, oă într’ună 
orășelă oa Gorgonzola se potă întâmpla 
și evenimente seriose ? Cu atâtă mai 
bine! Va fi ună romană umoristică.44

Focii în teatrulă naționalii maghiarii 
din Budapesta. Dumineca treoută săra o 
panică generală a cuprinsă de-odată pu- 
bliculă asoultătoră din teatrulă națio
nală maghiară din Budapesta. Pericululă 
l’a provooat aprindera garderobei celoră 
8 aotrițe ale teatrului. Ună servitoră a- 
prinse lampa de gază în odaia ou gar
deroba, dâr o mică schinteiă sărindă 
din lampă, a oădută pe o mesciâră cu 
peruci, cari au luată îndată fooă. Dân- 
du-se de veste, foculă s’a stinsă; paguba 
nu e mare, de-oreoe foculă n’a apucată 
să ia dimensiuni.

* * *
Corpulă oficerescii ală garnisonei Bra- 

șovă, preoum și funcționarii militari ai 
armatei și ai honvedimei, voră arangia 
în sala hotelului Centrală Nr. 1 în erna 
aoesta ună oiolu de petreoerl ou musioă 
și dansă. Cea dintâiu se va da mâne în 
31 Deoemvre 1891 în presera anului nou, 
cu tombolă. Celelalte voră urma în or
dinea următore: în 28 Ianuarie 1892 
concertă, la mese; în 27 Febrarie 1892 
petrecere ou dansă ; în 24 Martie 1892 
concertă, la mese. Inceputulă la 8 dre 
săra. Biletele de invitare la aceste pe 
treceri s’au împărțită deja.

** *
Din adjutanții — dileră. Săraoă și 

părăsită de tdtă lumea a murită la 16 
Decemvre n., în etate de 90 ani, adju- 
tantulă de odinidră, Sanislau Kacynky, 
ală fostului oomandantă în revoluția po
lonă, Gielgud, Reposatulă a urmată pe 
șefulă său în tote luptele din 1831, 
er după sufocarea revoluției, urmărită 
fiind, s’a refugiată în străinătate, per- 
cjând o avere de 500,000 taleri. A trăită 
multă vreme în miseriă mare în America- 
sudică, pănă ce în fine i-aă permisă să se 
întdroă la vatra părintesca în Skozmar- 
cevo, unde îșl câștiga pânea ^de tdte fi
lele, ca simplu 4ileră.** *

La universitatea din Berlină, se 4ice, 
oă se va înfiiința o catedră pentru limba 
și literatura română.

* * *
Dunărea înghețată. Lui „Rumănisoher 

Lloyd“ ’i se telegrafiază din Galați, oă 
în ndptea de 27 spre 28 Deaemvre n. 
o. Dunărea a înghiățată și mai multe 
vapdre au rămasă înțepenite în ghiață.

** *
Atentată in biserică. Din Valenoia 

se scrie, că ou ocasia unei slujbe de 
nopte, nesce mâni blăstămate au comisă 
ună atentată. Au pusă bombe sub alta- 
rulă principală ală unei biserici și sub 
alte trei altare laterale. Bombele au esplodat 
și spaima era generală între credincioșii din 
biserică. La înoepută se credea, oă pre
oții dela altare au cădută jertfe aten
tatului. Ei însă n’au fostă greu vătămațl, 
altarele însă s’au ruinată. Pană aouma 
suntă deținute două persdne bănuite a 
a fi comisă atentatulă.

Recolta vinului în Italia în anulă 
acesta, după raportulă ministrutui ita
liană de agricultură, este de 35 mili- 
dne hectolitre, adecă ou 5y2 milione hec
tolitre mai multă oa în anulă trecută.

** *
Incendiu mare. Din Câmpulungă 

(Bucovina) se telegrafiâză: La magazi- 
nulă de lemne a isbuonită ună fooă mare. 
Paguba e calculată la suma de 60,000 
fl. Causa isbucnirei acestui fooă nu este 
cunoscută.

Uneltiri de maghiarisare în Selagiu.
Unimătti (SSlagiu), 14 (26) Decern. 1831

Domnule Redactoră! După-oe acuma 
în comunele românescl: Nirșidă, Bene- 
falău și încă altele vre-o două din Să- 
lagiu reuniunea de maghiarisare Wesse- 
lânyiană a înființată școle de maghiari- 
săre, acuma are de gândă să înființeze 
ună „kisdedovo44 ăla Csâky et Comp.și 
în comuna Zalnok, care și ea este o co
mună românesoă din oeroulă pretorială 
ală Tășnadului, împreună ou comunele 
ourată românesol Cehalulă română, Or- 
boulă, Chegea, Bobota, Dumușlăulă și 
oelelalte, oarl tote formeză așa 4ioendă 
granița, pănă unde a înaintată maghia- 
risarea în măsură mai mare seu mai 
mică, căci partea Sălagiului dintre Ca- 
răii mari, Satumare și Tășnadă este de
ja în mare măsură infeotată de necura- 
tulă duohă ală maghiarisării; acâsta o 
adeveresoe limba coruptă cu ungurisme 
preoum și jocurile și doinele unguresol 
din aceste părți.

Spre scopulă mai susă pomenită, 
adecă pentru înființarea unui „kisdedovâ44 
amintita reuniune a întreprinsă o colectă, 
la care cu multă râvnă „patriotică44 se îm- 
buldesoă fiii lui Arpâd, dâr și mai multă 
cei ai lui Levi. In zălulă loră de a oo- 
lecta bani pentru înființarea acestui 
„kisdedovâ44, nu se sfiescă, „patrioții“ a 
oere și dela nația nâstră bani umblândă să 
înșele pe cei creduli ou afirmarea, oă 
școlă românâsoă se va înființa din banii 
aoeia în Zalnocă. Mulțumită Domnului 
insă, că suntă cam puțini slabi de aoeia 
oarl să-și dâe oruoerii pentru soopurile 
maghiarisării.

Se vede trâba deol, oă asaltulă ma
ghiarisării îndreptată este acuma în po
triva aoestoră sate românescl și în deo
sebi în potriva Zalnocului, oare între 
cei vre-o 800 de locuitori români, mai 
are și vre-o 60 de locuitori unguri, spre 
„mântuirea14 cârora, ve4l Dâmne, se face 
„kisdeddv“-ulă.

Ca de obiceiu, intenția de maghia
risare și-o motivâză ou obrasnioa născo
cire, că aoestă oomună ar fi fostă oând- 
va maghiară și prin urmare este îndrep
tățită remaghiarisarea loouitoriloră „va- 
lahisațl44 ; spre ajungerea infernalulu 
loru soopă au colonisată încă în primă-

— „Și totuși în Gorgonzola am fă
cută ounosoință o’o frumseță ângerâsoă; 
în Gorgonzola m’am amoresată și în 
Gorgonzola m’așl fi oăsătorită, dâoă în 
decursulă aoestui răsboiu, câteva suflete 
rele n’ară fi folosită absența mea și nu 
mi-ar fi nimicită ferioitulă viitoră, la oare 
visam."

Sărmanulă Eugenio esprimâ aceste 
cuvinte în tonă așa de plângătoră ; fru- 
mosa lui față trada o desperare atâtă 
de sinceră, înoâtă n’avuiu mai multă 
ouragiulă să zîmbescă, ci o’o seriositate 
propriă unui medică asoultaiu istorisirea 
nenorooirii lui.

— „Mărturisindă adevărulă, teatrulă 
nefericirii mele și măiestria oăpeteniei 
indivi4iloră, ce mi-au oausat’o, nu e par
tea cea mai poetică a dramei. Tatălă 
adoratei mele, Lanfranconi Egidius, este 
proprietarulă unei mari măieriștl și mare 
comeroiantă de cașcavală. Are o minu
nată casă în Gorgonzola, unde trăesoe în 
comoditate domnâscă cu o soră nemă
ritată a lui și cu fiioă-sa de 18 ani, oare 
e cea mai frumosă, oea mai poetică, cea 
mai plăcută ființă din lume.44

— „Tu umblai multă la oasa lui 
Lanfranconi, oohii tăi au înounjurată 
frumseță fetei de 18 ani și te-ai amore
sată în sora lui. Asta întru adevără ar 
fi o mare nenorooire.44

— „Nenorocirea mea e și mai mare. 
M’am amoresată în fata lui...44

— „Și ai deșteptată gelosia domni- 
șărei bătrâne...?14

— „Nu! Fata îmi răspunse amorului 
ou fooă și ou patimă. I-am oerută mâna 
dela d-lă Lanfranconi, oare ou deplină 
aprobare a sorei sale a 4isă „^a44 • Cu
nunia era să fiă în carnevalulă acestui 
ană. Tatălă și toți ai mei se buou- 
rară pentru aoâstă partiă, fiindă-că 
Ifigenia (așa se numesce fata) afară de 
frumsețile și virtuțile ei, are o zestre de 
200,000 lire. ’Ți jură, prietine, că pe 
ultimulă avantagiu n’am pusă niol ună 
preță; într’atâta o iubiamă, oă ași fi 
luat’o de soțiă fără de nici ună fileră.— 
Luna lui Noemvre și Decemvre am pe- 
treout’o în Milană. Așteptamă cu nerăb
dare 4iua cununiei nostre, oând în pri- 
mile 4il0 ale carnevalului înoepeau să 
se răspândâscă cele dintâiu vești de răs

boiu. Cuvintele, oe le-a disă împăratulă 
Napoleonă, la primirea de anulă nou, 
ambasadorului austriaoă, au pricinuită 
mare fierbere între tinerimea din Milan; 
în dilele acele nu se vorbia deoâtă des
pre revoluțiă și despre răsboiulă apro
piată. ’Ți poți închipui starea mea su- 
fletâscă!... A mă gândi la cununiă în 
momentele, oând întrâgă tinerimea ita
liană era însuflețită de zelă față ou 
oausa patriei, mi-se părea ună luoru fârte 
ridioolă.... Mă temeamă, oă ounosouții
mei, oă prietinii mei mi-ar ironisa amo
rulă și neoportunitatea hotărîrei mele; 
deol am aflată de mai consultă, să-mi 
amână cununia și să așteptă desfășura
rea evenimenteloră. Spre scopulă acesta 
m’am și dusă la d-lă Lanfranooni, i-am 
predată îndoielile mele și elă mi-a apro
bată planulă. La înoepută Ifigenia se 
părea indispusă pentru așteptarea silită, 
însă eu, oare pentru primaoră i-am vorbită 
despre amorulă meu, i-am vorbită prima
oră și despre patriă... și o’o nemărginită 
buouriă am constatată, oă fârte bine 
mi-a înțelesă cuvintele. Ai orede tu, oă 
pe oând în mijlooulă lui Februarie în- 
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vera anului 1889 Maghiari de pe Alf )ld 
,de pe orașele Mezdtur, Turkeve etc. E 
primejdia, căci acești venetici se stabi- 
lescă în oomunele cele mai românesci, 
chiar după cum e și baștinașa și din ve- 
lisce românâsoa comună Bobota, care 
numără la 1400 de loouitorl români.

De altfeliu nu de multă s’a făcută 
consonerea copiiloră de 3 —6 ani și în 
oeroulă pretorială ală Tășnadului, firesoe 
la porunca ministrului Csâky.

Deci susă capetele și susă inimele !
A. B.

La starea învățământului în Munții 
apuseni.

Abrudu, 27 Decemvre n 1891. 
(Urmare).

Să revină acum asupra așa flieei 
„desmințirl", ce o publică „Unirea" la 
adresa mea totă în Nr. 48 dela 28 No- 
emvre.

Dâcă „Unirea" s’ar fi mărginită nu
mai la publioarea „desmințirei" sale, lu- 
crulă nu mi-ar fi părută așa bătătoră la 
ochi, — stilulă umflată în care scrie și 
necorectitatea formei, ce și-a ales’o, bu- 
curosă ’i le-ași fi trecută ou vederea. 
Der „Unirea" a trecută cu îngâmfarea sa 
.pănă la ridiculositate. Ca pupăză pe oo- 
laoă, „Unirea" adauge la finea „desmin
țirei" sale o notă, în care nu să se râge, 
ci „aștâptă", ca „Gazeta Transilvaniei" 

.să ia actă de „desmințirea" ei.
Va să cjioă, „Unirea" pășesce ca ună 

monitor oficial ală provinciei metropoli
tane unite și ca atare pretinde să ’i se 
dea atențiunea și crecfământulă cuvenită 
unui monitoră oficială.

Der ore așa este? Soiam și eu, că 
„Unirea" este quasi impusă tuturor preoți
lor uniți și că abonamentulă ei trebue să 
se plătescă, decă nu din punga preoțiloră, 
atunol din fondurile bisericiloră; dâr de 
aoi eu încă n’am putută niol decum oon- 
chide, oă „Unirea" ar fi în adevără ună 
organă oficiosă ală biserioei unite. Nici 
nu sciu să se fi declarată cândva ca 
atare, der după ale mele vederi, nici n’a 
putută să se dedare, oăol ună organă 
politică, care nu stă pe basa programu
lui nostru națională, nu păte figura niol- 
odată ca organă oficiosă ală unui cleră 
națională, precum este derula biseri- 
oeloră nostre românesci.

Decă deră „Unirea" nu este organă 
oficiosă și dâoă ea nu se pâte lăuda niol 
măcară oufidedemnitatea unui organă a- 
oreditată națională, cum pâte pretinde, 
ca lumea să-și plece capulă orbesce îna
intea „desmințiriloră" ei? De unde cu
tezanța „Unirei", de-a pretinde, ca pa
rele românesc! să țină contă de „des- 
mințirile" ei și cu ce titlu de dreptă 
aoestă foiă îșl arogă pentru scrierile 
sale o mai mare acreditare, de cum o 
merită o soriere privată ?

Der apoi „desmințirea", ce o pu

blică „Unirea" în Nr. 48 la adresa mea, 
nici nu este o desmințire, ci multă o 
rectificare și încă nu o reotificare a între
gului meu artioulă, oi numai a unui sin
gură punctă din oele multe, ce le-am 
adusă eu. Prin urmare n’a fostă corectă 
din partea „Unirei" să-și întituleze ob
servațiile sale la articululă meu cu um- 
flatulă cuvântă „Desmințire". Cele ce le 
spune „Unirea" sub acestă titlu, potă fi 
posibile. Ea cfloe, că șl-a luată informa- 
țiunile din isvoră câtă se pdte de sigură, 
eu mi-le-am luată dela unii amici din 
Câmpeni și dela unii preoți tractuall. Să 
admitemă însă, că cele mai corecte in- 
formațiunl au fostă ale „Unirei". Mie și 
în acestă casă îmi rămâne neoombătută 
aserțiunea, că șcâlei din Câmpeni ?i s’a 
Bubtrasă subvențiunea erarială de 158 fl. 
la ană. „Unirea" flice, că în contra sub- 
tragerei acestei subvențiunl s’a protes
tată și pentru a mă convinge, mă în
drumă la archiva protopopesoă din 
Zlatna. Eu însă am susținută, că nu s’a 
protestată, pentru-că dela nimenea în 
lume n’am auflită nimioă despre pro
testele amintite de „Unirea", er archiva 
protopopâscă din Zlatna nu mi-s’a pusă, 
nu m’am simțită oompetentă de-a pre
tinde să mi-se pună la disposițiă. De 
unde deră să fi avută eu scire despre 
protestele amintite de „Unirea" ?

Nu vrâu să cfică prin acâsta, că 
dâră ași fi pretinsă să se publioe prin 
fliare protestele amintite, der decă s’ar 
fi publioată, bine ar fi fostă. Națiunea 
trebue să soie de loviturile, ce ni-se dau 
din partea guvernului, și apoi n’are drep
tate „Unirea" când 4*°° (în nr. 49), că 
n’ar fi permisă să se publice prin foi a- 
semenea luorurl. AuflI acolo, Consists- 
rele să fiă obligate a ascunde ilegalită
țile guvernului! Așa dootrină dă „Uni
rea" cetitoriloră săi ?

Der apoi nu-i vorba de diare. A- 
vemă la disposițiă sinodele mixte, pro- 
topopescl și provinciale. Aci ar fi looulă 
de-a se publioa ilegalitățile comise față 
de biserica și de școla nostră; de aci 
ar pute să se ridice și proteste.

De-altmintrelea învinovățirea mea, 
oă nu s’au ridicată proteste, nu s’a re
ferită atâtă la Consistoră, câtă la popo- 
rulă din tractă și mai alesă la celă din 
Câmpeni, oarele de oâtva timpă petrece 
într’o letargiă de mârte. Și ce a făoută 
poporulă din Câmpeni față ou acestă ile
galitate? — Nimioă. Prin subtragerea 
amintitei subvențiunl n’au fostă prescur
tați numai uniții, ci și neuniții, fiindcă 
salarulă a trebuită să fiă întregită din 
fondulă comună, care după proporția nu
merică a poporului, două din trei părți 
e greco-orientală. Crede „Unirea", oă 
imputările mele nu s’au referită și la 
aceștia?.. In Câmpeni suntă bărbați ou 
ună frumosă treoută națională, suntă 
bărbați ou esoelentă cualifioațiune juri

dică, alții teologioă; suntă 2 paroohi, 3 
învățători și ună protopopă. Oare aceș
tia n’au datorința de a sări întru apărarea 
drepturiloră loră școlare și bisericesol? 
Pănă unde bre se întindă susceptibilită
țile confesionale ale aoestoră âmenl, oarl 
niol în fața perioulului nu voră să pună 
umără la umără ?

Dela aoeștia am așteptată eu, oa 
să-și ridice vooea și să protesteze, der 
n’au protestată, er de protestele Oon- 
sistoriului din Blașiu, n’am sciută nimioă 
și niol n’am fostă datoră să soiu. Prin 
urmare „Unirea" n’a fostă în dreptă să 
mă atace; n’ar fi fostă în dreptă să mă 
atace nici chiar în casulă, decă impută
rile mele s’ar fi referită directă la Con- 
sistoriulă dela Blașiu, pentru-că acestă 
Consistoriu, împreună cu oelă dela Si- 
biiu, au putută să ofere credinoioșiloră 
loră ooasia de a-șl reclama drepturile 
loră, dâr nu li-au oferit’o.

(Va urma.)

Mulțămită publică.
Sibiiu, 12 Decemvre v. 1891.

Societatea de lectură „Andreiu Șa- 
guna" aduce pe calea acesta cea mai 
căldurâsă mulțămită aoelora, cari cu ooa- 
siunea ședinței sale publice ținută în 29 
Noemvre st. v. în memoria marelui 
Arohipăstoră Andreiu au binevoită a 
oontribui prin oferte marinimose la în
mulțirea averii ei.

Săra la cassă au contribuită urmă
torii Domni: Esoelența Sa înaltă Prea 
Sânțitulh Domnă Miron Romanul, Archi- 
episoopă și Metropolită 10 fi.; Uustri- 
tatea Sa Dr. Ilarionă Pușcariu, arohi- 
mandrită și vioară archiep. 3 fl.; Nioa- 
noră Frateșiu, protosincelă 2 fl.; Ioană 
Hannia, direct, sem. 2 fl. ; Ioană Pa piu, 
protopresb. 2 fl,; Alex. Lebu, propriet. 
3 fl.; Parteniu Oosma, directoră de 
bancă 2 fl.; Dr. Remus Roșea, secretară 
consistorială 2 fl.; Pant. Lucuța, ases. 
consist. 3 fl.; Georgiu Dima, prof. sem. 
2 fl.; Dr. D. P. Barcianu, prof. sem.
1 fl.; Dr. Ioană Crișianu, prof. sem.
2 fl.; D. Comșa, prof. sem. 2 fl.; Ma- 
teiu Voileanu, ases. cons. 1 fl.; Z. Boiu, 
ases. oons. 1 fl. și „disertațiunea" ținută 
la 4/16 Aug. a. o. la Hațeg. Moise La- 
zară. ases. consis. 1 fl.; N. Ivană, re- 
dactoră 2 fl.; Dr. A. Balinth, medică 
2 fl.; Gerasimă Oandrea, ases. consis. 
2 fl.; D. Cunțană, prof sem. 1 fl.; Dr. 
V. Bologa, prof. 1 fl.; Dr. N. Vecerdea, 
advocată 1 fl.; D-nele Mateiu și Ră- 
ouciu 2 fl.; D-na Moga 2 fl.; I. Goga 
2 fl.; Daniilă Gaboră, sub-jud. reg. 2 fl.; 
C. Stezară, căp. pens. 1 fl. și „Albumulă 
macedo-română," D-ș6ra Petrașou, di- 
rectâră 1 fl.; D na Teresia Pipoșiu 1 fl.; 
D-na Ida Pipoșiu 1 fl.; D șora E. A. 
1 fl.; Dr. P. Șpană 1 fl.; I. Cărpenișană 
not. 2 fl.; Dr. A. Frânou 1 fl.; Ioană 
Vătășanh, funcționară de bancă 1 fl.; 
Demetriu Câmpeanu, arohiv. cons. 1 fl.; 
D-na Arseniu 1 fl.; Tăbăcariu, subj.reg. 
pens. 1 fl. 20 or.; D-șora Dancășă 1 fl.; 
Simtionă, parochă 1 fl.; Simeonă Popo- 
viol, preotă mil. 1 fl.; N. Ciorană 1 fl.; 
Arseniu Bunea preotă 1 fl.; D na Re- 
bega 1 fl.; D șora Eoaterina Rebega 1 fl. 
Severă Bocu, funcționară de bancă 1 fl.; 

D-na Ana Pasou 1 fl.; D-șâra Maria Bra- 
tulesou 35 or.; Alex. Mohană 50 or.; N. 
N. 1 fl; Ios. Munteană 1 fl.; N. N. 1 fl. 
I. Ardeleană 1 fl.; D. Gaboră 1 fl.; 
X. 1 fl.

Prin postă și prin alte oăi au in, 
oursă oferte dela următorii Domni: Prea- 
sânția Sa Domnulă Ioană Mețiană, epis- 
oopă 5 fl.; Preasânția Sa Domnulă Ni- 
colau Popea 5 fl.; Galaoteonă Șagău, 
protopresb. 5 fl.; Ioană Brană de Lemeni, 
căpit supr. în pens. 2 fl.; Ioană Petrioă, 
protopresb. 2 fl.; Ioană Danoiu, protop. 
2 fl.; On. Corp învățătorescă din Brașov 
2 fl. 40 or.; Nicolae Orișană, not. 2 fl.; 
Ioană Vătășană înv. în Brașovă 1 fl.; 
Nioolau Mureșană, parochă 1 fl.; Mihailă 
Gomboșă, propriet. 1 fl.; Toma Bârsană 
parochă 1 fi.; Aureliu Popescu, juristă 
1 fl.; Georgiu Neagovicl-Negoesoă 1 fl.; 
M. 1 fl.; Aurelă Boeră parochă în Cidra 
1 fl.; Iuliu Pitică înv. 50 or.; N. Fodo- 
reană înv. 50 or.

Subtrăgendh din venitulă totală de 
119 fl. 45 cr. spesele de 35 fl. 18 cr., 
resultă ună venită ourată de 84 fl. 27 or.
Nicolau Vătășanu Gavrila Blânda

vpreș. cassariu.
Romulu Verzea

cotroloră.

DIVERSE.
Mortea lui Ling-CIung-Ping-Pung-Cen.

„Dayli Croniole" aduce soirea din China, 
că marele oăpitană ală âstei „imperiului 
ceresoă" a oăcjută în 4^e^e treoute de 
pe cală și și-a frântă gâtulă. Mârtea lui 
Ling-Clung-Ping-Pung-Oen e o mare 
pierdere pentru armata „imperiului ce- 
ruriloră", eăol era omă viteză, stăruitoră 
și oelă mai agreată supusă ală Suvera
nului sâu, care multă va trebui să-și 
sfarme oapulă, pănă îșl va afla ună altă 
„mare căpitană" c’ună nume atâtă de 
frumosă.

NECROLOGU. Lucreția Popoviciu 
năso. Moga, soția d-lui Vasiliu Popoviciu 
preotă gr. or. în Meziadă (lângă Be- 
iușă) a răsposată la 20 Deoemvre a. o. 
în al 22-lea ală etății și ală 7-lea ală 
fericitei căsătorii. înmormântarea s’a fă
oută la 22 Deo. ou asistența a 6 preoți 
și a unui publică numărosă. Răposata a 
fostă fiica d-lui Demetriu Moga, notară 
în Popmezeu.

Dumnefleu s’o odihnesoă în pace!

€nrsulu pieței tâSrașovâ

Proprietară :
Dr. Aurel Mureșianu.
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Gregoriu Maiorii.

din 30 Decemvre st. n. 1891.
Bancnote românesci Cump, 9 26 Vend. 9.30
Argintă romănescă n 9.20 J3 9.25
îiapoleon-d’orl - - 9.27 9.31
■tire turcescl - - 10.58 10.63
Imperiali - - • • n 9.58 n 9 63
ytalbinl - . - 5.45 5.50
Leris, fonc. „Albina" 60/n —,— n —

n n >i ®°/o n —.= M —.—
Suble rusescl - - 112. 113.50
»44rcl germane - ■■ l> 57.40 n 57.90
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cepea să emigreze tinerimea din Lom
bardia și să se înscrie în armata din 
Piemont, însăși iubita și brava oopilă 
m’a îndemnată să urmeză aoestă esemplu? 
O, cu oâtă mai multă a înălțat’o în 
inima mea acestă faptă și câtă de su
blimă e amorulă, dâoă i-se alătură și vi
tejia jertfei de sine !

„Când m’am despărțită de ea, n’a 
vărsată niol o lacrimă. Mi-a dată o co- 
Oardă și o șuviță de pâră, dreptă amin
tire, și m’a rugată să le portă pe amân
două la sînulă meu. „Nunta nâstră", ’ml 
■flise ea „va fi mai veselă atunol, oând 
și patria va fi liberă și eu voia păși îna
intea altarului mai ou superbiă lângă 
brațulă tău, decă porțl însemnulă osta- 
șiloră italianl." Vorbele aoeste mi-le 
spuse în tonă atâtă de însuflețitoră, cum 
abia ai pută să|aștepțl dela o feoiâră de 
18 ani. La auflulă aoestoră vorbe, ta- 
tălă ei isbuoni în laoriml și-mi strînse 
mânile cflcendu-ml: „Câtă mai curândă 
la revedere! Spereză, oă te vei întoroe 
cu decorații!“ — „Fârte puțină îmi fră
mântă oapulă cu deoorațiile", flise Ifige- 
nia. „Ostașulă de rândă nu e mai puțină 

decâtă oomandantulă, deoă amândoi lup
tă pentru soopulă sfântă ală liberării 
patriei!

„M’am depărtată forte mișoată și 
în cealaltă iji dimineța, ou câțiva prie
tini, eram pe oelalaltă țărmă ală Tioinu- 
lui, sub stindardulă triooloră. Norooulă 
îmi surîse, căol mă împărțiră la cavale
ria ușâră, care pe oum scii, a luată par
te în tâte luptele mari. Ifigenia ’ml soria 
totă a doua di, și epistolele ei erau pli
ne de amoră și de înouragiărl însufleți- 
tore. ’Ți poți închipui, ou câtă focă am 
intrată în luptă; câtă eram de însufle
țită după prima învingere; ce buouriă 
m’a ouprinsă, când am vădută, că ini- 
miculă se retrăge în fiecare di și e go
nită de ai noștri. — După atacurile dela 
Montebello și Palestro, a urmată lupta 
dela Magenta. Austriaoiloră nu le ră
mase altă scută, deoâtă să părăsâscă 
Lombardia și să-și concentreze armatele 
în citadelă... Milanulă era liberă... Noi 
ne-amă retrasă victorioși din sată în 
sată, între strigătele de buouriă ale po
porului. Speramă, că în Milană vomă 
ține repaosă ; înainte mă desfătamă în 

bucuria, că potă să îmbrățișeză erășl pe 
Ifigenia mea.... oă de nou potă să mă 
presentă înaintea ei ou insigniile vioto- 
riei; că voiu pute să-i istorisesoă des
pre mioile mișcări ale esperiențeloră mi
litare și oă o vădu tremurândă de a- 
moră și însuflețire. Spre nenorooirea 
mea însă, speranța nu mi s’a realisată, 
oăcl regimentulă meu a fostă trimisă în 
altă direoțiă.

„Din Brescia i-am sorisă trei epis
tole, la oarl mi-a răspunsă în modulă ei 
obiolnuită; der abia după câteva săp
tămâni am observată, că epistolele ei 
’ml sosesoă din ce în oe mai rară și puține 
numai, și acele mai multă ourtenitâre, 
deoâtă pline de iubire, Niol urmă nu 
era în ele de isbucnirile unei inimi iu- 
bitâre și proposițiile ei erau mai multă 
oratorice, deoâtă inspirate de-ună amoră 
pătrunsă. După lupta dela Solferino, 
oând am fostă dusă rănită în spitală, 
când eram ouprinsă de sbuciumărl chi- 
nuităre și cândă simțiamă mai multă 
oa ori și cândă lipsa unei inimi iubitâre, 
epistolele Ifigenei încetară de totă".

Eugenio îșl curmă aiol istorisirea, îșl 

luâ chipiulă de pe capă, îșl ridioâ bra
țele apre oeră și-și blăstămâ sârtea. Du
rerea lui sinceră într’adevără mă pă
trunse. Sărmanulă Eugenio ! Ce amăgire 
grozavă a putută fi aoesta pentru ună 
tînără amoresată; a se întâroe aoasă, 
după șese luni petrecute în perioule și 
dureri în lupta pentru patriă, și în locă 
de răsplată a afla părăsire!

— „Oh, femeile!“ esclamamă în 
oulmea mișoării mele. „Tâte suntă clă- 
tinătore și caprițiose, tâte nefidele și 
nemulțămitâre!"

Eugenio însă îmi întrerupse escla- 
mația mea mâhnită. Am observată, oă 
e cu multă mai amoresată, decâtă să 
pâtă suferi vătămarea sexului femeescă.

— „Nu, biata fată nu e vinovată, 
oi e o jertfă a tatălui său slabă de min
te, oare s’a lăsată a fi nebunită de doi 
âmenl mișei".

— „Fata te iubesoe? Atunci de ce
cacfl în desperare? De oe-țl blastăml tu 
sârtea? Ună tată slabă de minte, care 
a oăcjută în cursa a doi âmenl mișei.....
der numai acesta e unica piedecă a fe
ricirii vostre ? Amice, deoă fata ține cu 
noi, atunci oausa ta e câștigată."

(Va urma.)
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Cnrsulu la bursa din Viena
din 29 Decemvre a. c. 1891

Ranta de aură 4°/0 106 20
Banta de hârtiă 5°/0 101.75
împrumutul^ căilorii ferate ungare

aurii.................................... 117.20
dto argintii - ■ 98.40

Amortisarea datoriei căilorii ferate de
ostii ungare [1-ma emisiune] • 113 50

Amortisarea datoriei căilorii ferate de
ostii ungare [2-a emisunei] - - —

Amorf isarea datoriei căilorii ferate de
ostii ungare (8-a emisiune) —.—

Bonuri rurale-ungare • - 90.90
Bonuri croato-slavone - - 105.—
Despăgubirea pentru dijma de vinii

ungurescii - —.—
Imprumutulâ. cu premiulii ungurescii 188.— 
Dosurile pentru regularea Tisei și 8e-

ghedinului - • 130.—
Renta de hârtiă austriacă ■ • 92.55
Renta de argintii austriacă - - - - 92.20
Renta de aurii austriacă - • 109.25
Losuri din 1860 ... 138.—
Galbeni împărătesei - • - - ■ • 5.59
Napoleon-d'orI - - - 9.35'/,
Mărci 1U0 împ. germane ■ - 57 92’/2
Londra 10 Livres sterlings • • 117.95

Nr, 16697—1891 740,3-2

PUBLICAȚIUNE 
referitore la incassarea dârei pentru 

câni pro 1892.
De vreme ce, în sensulă ordinațiunei 

Ilustrităței Sale d-lui subcomite și con
silierii reg. Iuliu de Boli ddto Brașovă 
în 3 Iunie a. c. Nru 6298 și în sensulă 
publicațiunei subscrisului magistratei din 
24 Iunie a. c. Nru 8167, disposițiunile 
noului statute pentru ținerea câniloră, 
cari se estindii asupra quoteloră dărei 
pentru câni, întră în puterea de drepte 
cu 1 Ianuarie 1892, se aduce prin acesta 
la cunoscința publică, oumcă validitatea 
statului de câni de facto valabilă, espiră 
ou 31 Decemvre a. c., procurându-se, 
încependă cu 2 Ianuarie 1892, dela ofi- 
oiolatulă orășenesoă de dare mărcile pen

tru câni, cari suntă valabile pro 1892.
Darea de oânl, carea are să se plă- 

tescă cu ocasiunea procurărei mărciloră 
pentru întregulă ană pentru fiăcare câne, 
care a trecută peste etatea de 3 luni 
conține:

a) pentru fiăcare câne de luxă, care 
se ține numai pentru plăcere — între 
aceștia se subsumeză și ogarii și cânii 
de măcelari — suma de 8 fi.;

b) pentru fieoare câne de venată, 
în casă când posesorulă cânelui este 
provecjută cu o cartă de venată, 1 fi; la 
casă contrară însă: 8 fi. v. a.

c) pentru fiecare câne de oasă me
nită pentru pază seu pentru fiecare câne 
pentru oi 1 fi.

In intravilană este pentru fiăcare 
câne de casă seu de oi, în estravilană 
pentru 2 oânl de casă seu pentru 2 
câni ținuți la o turmă, în fine pentru 
3 câni, cari se țină la turme aflătâre pe 
munți seu în păduri — de a se plăti 
1 fi.

Ca astfelă de câni suntă de a se 
considera numai acei câni, cari ser- 
vescă anume pentru paza casei seau a 
turmei, și cari nu aparțină speciei că- 
loră de luxă seu de venată.

Fiecare câne de curte său turmă, 
care se află peste numărulă amintită 
prescrisă, este supusă dărei câniloră de 
luxă, 8 fl.

Cânii streiniloră se supună dărei nu
mai atunci, când streinii locuescă pe te- 
ritorulă orășenescă mai multu decâtii 8 
(țile.

Câni neprovăduțl cu mărcile vala
bile, se voră ucide, încependă cu 11 Ia
nuarie 1892, de cătră călău.

Se observă în fine, cum că statutele 
ținerei câniloră se află la oficiulă oră
șenescă de dare și se potă procura per 
esemplară cu 10 cr.

Brașovu, 24 Deoemvre 1892.
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PUBLICAȚIUNE.
Direcțiunea generală 

cunoscută prin acesta, că
a Căiloră Ferate Române face
are ^5

(te
S|
/te

k’
fenou cu ară- 

exactă și anexându documentele

la Serviciulu de Întreținere din Bucuresci, Craiova, Piteșci 
Buzeu, Galați și Iași.

Doritorii de a ocupa asemenea posturi suntă rugați 
a presenta cererile D-loră în scrisă la adresa Direcțiunei 
generale a Căilorii Ferate Române, Serviciulu P. la Bucu
resci celă multă pănă la 15 Ianuarie 1892 st. 
tarea adresei D-loră 
următâre:

1) Diploma seu Certificată de terminarea studieloră 
unei șcâle speciale de Ingineri.

2) Certificată de serviciu.
3) Actă de nascere.
4) Actă de căsătoriă (decă e căsătorită) și de nascere 
soției, precum și eventuală ale copiiloră.
5) Actele pentru serviciulu militară.
Pentru informațiunl mai detaliate doritorii se 

adresa în scrisă seu verbală la Șefulu Serviciului de 
ținere C. F. R., Bucuresci, Calea Victoriei Nr. 124.

724-19.

a

alu

voră
Intre-

fi i
<>-

g|

pe liniile orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilă din 1 Octomvre 1891
■Budapesta—Predealtt Predealu—Budapesta B.-Pesta-Aradu-Teiuș Teiuș-Aradii-B.-Pesta Copșa-mică— Sibiiu

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
accele

ra tu

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
accele
rată

Trenă 
accele
rată

Trenu
de 

persdn. ratu

Trenu 
accele-

Trenu 
de 

persdn.

Trenă 
de 

persdn.

Trenu 
accele
rată

Trenu 
de 

persdn.

(
Trenu 

de 
persdn.

Trenă Trenu 
accele
rata persdn-

de

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea-mare

Mezo-Telegd
R6v 
Bratca
Bucia
Ciuoia 
Huedin
Stana
Aghiriș
Ghirbău
Nădășel
Clușiu

Apahida 
Ghiriș 
Cuoerdea 
Uibra 
Vințul de 
Aiudă

sus

Teiușu

Crăoiunelă 
Blașiu 
Mioăsasa

Copșa mioă j 
Mediașă 
Elisabatopole 
Sighișdra 
Hașfalău 
Homorodă 
Augustină 
Apața 
Feldiora
Brașovu

10.50
8.30

11.38
2.12
3.53'
4.-
4.39
5.22
5.45
6.05
6.31
7.12
7.29
7.49 
8.01 
8.14
8.29
8.46
9.03 

10.12 
10.37 
10.56 
11.04 
11.28 
11.45 
12.13 
12.44 
12.59

1.35
1.51
2.12
2.31
3.04
3 46
4.04
5.26
6.10
6.41
7.17
8.-

8.-
1.50
3.57
5.51
7.06
7.13
7.43
8.18

8.51
9.07
9.37

10.37
11.10
11.28
12.38

1.14
1.21
1.29
1.54
2.13

Timișă 
Predeală 
Bucuresol

Tren de 
persâne

11.-
2.41
3.26
9.50

5.50
9.22

11.53
1.50
2.24
3.03
3.46
3.57
4.29
4.55
5.34
5.51
6.12
6.25
6.39.
6.56
8.20
8.45

10.21
11.09
11.17
11.26
11.54
12.18
12.58

1.34
1.51
2.29
2.48
3.03
3.26
4.07
4.49
5.35
7.23
8.09
8.43
9.18

10.05

3.25
9.15

11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

5.47

Bucuresol 
Predeală 
Timișă
Brașovă

Feldidra
Ap ața 
Augustină 
Homorodă 
Hașfalău 
Sigliișora 
Elisabetopole 
Mediașă
Copșa mică .

6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelă
Teiușu

8.22
8.38
8.43

9.14

Aiudă' 
Vințul de 
Uiâra 
Cuoerdea 
Ghirișă 
Apahida
Clușiu

9.48
9.50

10.06
10.28
11.04
11.19
12.27
12.58

1.15
1.35
2.09
2.19
3.01
3.31
9.30

Mureșu-Ijiidoșu—Bistrița

Murășă-Ludoșă . . . .
Țagu-Budatelică . . . .
Bistrița.............................

sus

Nădășelă 
Ghîrbău 
Aghireșă 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Rev 
Mezo-Telegd 
Oradea mare)

P. Ladâny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

4.-
6.48
9.59

7.35
1.12
1.42
2.18
2.48
3.19
3.40
3.56
4.29
5.34
5.54
6.21
6.42
6 55
6.57

7.31

8.-
8.07
8.24

8.54
9.23

10.45
11.01

4.20
5.07
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57
12.28

1.08
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.08
6.29
6.47

12.17
12.47

1.26

1.52
2.18
2.25
3.46
5.26
7.30
1.40

7.02
7.28
7.47
8.25
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
1.40

8.50
5.16
5.57
6.58

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

Viena
Budapesta 
Szolnok

4.53
5.30
5.47

6.11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

7.23
8.03
8.37
9.04:
9.46

11.03 1
11.29:
12.06 I
12.37!
12.53 1

1.18
I. 39:
2.13:
2.27;
2.49
3.47
4.07
4.28,
2.34
4.52
5.26
6.34
6.52
7.40
8.-
8.15
8.29
8.53
9.12
9.51

10.06
10.23
10.42
II. 17
11.51
12.09
2.24
4.47
8.40
6.05

Aradu I
1

Glogovață 
Gyorok 
Paulișă 
RadnaLipova 
Conop 
Berzava 
Soborșină 
Zamă 
Gurasada 
Ilia 
Branioica 
Deva 
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibotă 
Vinț. de josă 
Alba-Iulia 
Teiușu

10.50
8.15

II. 14
3.45
4.30
4.42
5.03
5.14
5.32
5.56
6.12
6.58
7.26
7.52
8.08
8.26
8.52
9.50

10.16
10.36
11.-
11.26
III. 53

8.-
1.50
3.57
6.52

T. d. por.

2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

3.25
9.5o|AIba-Iulia
L05
5.24
5.46
5.57

Teiușu

6.191
6.30
6.48
7.12
7.27
8.071
8.3:^
8.57
9.13
9.23
9 53 

10 19 
10.50 
11.16} 
11.44 
12.08 
12.3»

Vinț. de josă 
Șibotă 
Orăștia 
Simeria (Piskî) 
Deva
Branicica
Ilia 
Gurasada
Zamă 
Soborșină 
Berzava 
Conopă 
RadnaLipova 
Paulișă 
Gyorok 
Glogovață

Aradă

Szolnok
Budapesta

Vieua

3.09
3.50
4.09
4.52
4.55
5.23
5.59
6.24
6.49
7.-
7.28
8.03
8.54
9.10
9.44
9.58

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7.20
6.05

5.14
6.01
6.20
6.49

8.24
11.51

1.55
7.20

Bistrița—Mur eșii-dLudoșu

Bistrița........................
Țagu-Budctelioă . . .
Murășă-Ludoșă . . .

Nota:

Copșainică
Șeica-mare 
Loamneș
Ocna
Sibiiu

3.- 
3.31 
4.15
4.46
5.10

10.47
11.27
12.08
12.38
1.-

7.10
7.43
8.27
8.59
9.23

Sibiiu—Copșa-micâ

Sibiiu
Ocna 
Loamneș 
Șeioa-mare 
Copșamică

7.35
8.02
8.30
9.05
9.34

4.34
4.58
5.25
5.55
6.20

10.17
10 43
11.09
11.40
12.05

6.24
7.02:
7.17
7.46,
7.57
8 08
8.30'
8.40
9.05
2.21

Cucerdea-Oșorheiu - R.-săs.

Cucerdea
Ludoș
Oșorheiu (

Regh.-săs.

2.50 
3 34
5.20
5.35
7.10

8.20
9.11

11.17

2.41
3.27
5.14
5.36
7.15

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

Regh.-săs.
^«Sorlieiu {

1.40i Ludoș
Cucerdea

5.21
6.58
7.47

8.-
9.35
5.54
7.41
8.25

8.15
9.53

10.20
12.06
12.50

Si 111 cri a (Piski) Petroșeni || Petroșeni-Siineria (Piski)
Simeria
Streiu
Hațegă 
Pui
Crivadia 
Banița 
Petroșeni

1.16
4.15
7.21

6.- 10.35 4.22 Petroșeni •6.— 10.50
6.35 11.26 4.58 Banița 6.41 11.40
7.21 12.23 5.42 Crivadia 7.19 12.19
8.06 12.- 6.36 Pui 7.57 1.05
8.47 2.23 7.24 Hațegă 8.36 1.54
9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49
9.45 4.- 8.36 Simeria 9.52 3.27

6.20
6.54
7.20
7.51
8.25
9.01
9.35

Crliirișu—Turda || Turda—Gliirișiî

Aradii—Timisoi a | Timișora—Aradii
Aradu 6.15 11.30 7.15 Timișora 6.20 1.11 5.05
Vinga 7.32 12.47 8.04 Vinga 7.21 2.46 6.40
Timișora 8.42 2.04 8.57 Aradu 8.03 3.50 7.50

Brasov—Zernesci

Simeria (Piski)—Hunedora

Simeria (Piski) 
Cerna
Hunedora

10.50
11.13
11.48

4.40
5.03
5.38

9.16
9.34
9.58

Hunedora--Simeria (Piski)

Hunedora 4.46 2.32 7.22
Cerna 5 11 3.- 7.50
Simeria 5.28 3.20 8.10

ernesci

Brașov 5.45 2.58
ZernescI
—“—-

7.26 4.39
!•!

Ghirișu 
Turda

7.48 10.35 3.40
8.08 10.55 4.-

10.20| Turda I
10.44| Ghirișă |

4.50 9.30 2.30 8.50
5.10 9.50 2.50 9.10

Zernesci
Brașov

8.-
9.24

5.20
6.44

/

Sighișora—Odorlieiu || Odorheiu—Sigliișora Brașov—CIi.-Vașarl»eiii.

Sighișdra. 
Odorheiu .

3.15
6.10

4.30 11.25 Odorheiu. . . 8.15
7.21 2.11 Sighișora. . . 10.52

Careii-mari—Zelău || Zelău—Careii-mai’i

Brașovu
Uzonă
S.-.Georgiu
C.-Vașarlieiu

8.30
9.43

10.23

Careii-marI. .
Zelău....

5.5ol Zelău ? T
Careii-marI

I Cli.-Vașarlieiu—Brașov.
1.56
6.48

Nume încurnadrațl cu linii grăse însemueză drele de ndpte.

Ch.Vașarheiu 
S.-Georgiu 
Uzonă 
Brașovu

4.00
6.32
7.00
8.08

2.45
5.17
5.45
6 53

Tiporgafia A. MUREȘIANU, Brașovă

11.-


