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Brașovu, 13 Aprilie 1887.
Incidentulă dela fruntaria germano-francesă 

încă nu s’a aplanată. S’au schimbată însă de- 
clarațiunl între cabinetele din Berlină și Pet.ers- 
burg, ală căroră resultată este, că Germanii 
susțină, că arestarea comisarului de polițiă fran
ceză s’a făcută pe teritoriu germană, er Fran- 
cesii susțină, că s’a săvârșită pe teritoriu fran- 
cesu. Afară de acâsta guvernulă germană a 
mai dată prin însărcinatulă său de afaceri dela 
Parisă declarațiunea, că n’a avută intențiunea 
de a provoca Francia și că îndată ce se va 
constata, că Sclinaebele a fostă arestată pe pă- 
mentă francesă, elă va fi pusă pe picioră liberă.

Versiunea, după care Sclinaebele a trântită 
la pămentu pe umilă din agenți și a căutată a 
se retrage în fugă pe teritoriulă francesă, se a- 
deveresce acum chiar de cătră organulă bismar- 
kiană „Norddeutsche allg. Ztg.“, numai câtă a- 
cesta pretinde, că Sclinaebele a fostă prinsă încă 
dincdce de granița francesă. Consiliulă de mi
niștri francesă a constatată de altă parte pe te- 
meiulă raportului procurorului dela Nancy, că 
arestarea s’a făcută pe teremă francesă și a de
cisă a comunica actele guvernului germană.

Va trebui să urmeze dâr o anchetă și unele 
foi, ca „Temps“, credă, că după terminarea aces
tei anchete incidentulă va fi regulată după nor
mele dreptului gințiloră. „Dâcă,“ adauge acâstă 
fdiă, „guvernulu germană a avută cause îndrep
tățite de a se plânge în contra acestui comisarii 
trebuia să o facă pe cale diplomatică și să pre
tindă dela guvernulă francesă depărtarea său des 
tituirea lui. Autoritățile germane însă n’au pro
cedată astfelă, ci se pare că au voită să pună o 
cursă, ceea ce nu e admisibilă.“

„Europa,11 scrie „Standard11 din Londra, aș
teptă în afacerea Schnaebele cea mai clară justi
ficare, la din contră ar tribul să condamne pro- 
cederea organeloră germane, 6r întrâga pressă 
englesă laudă atitudinea cumpătată a Franciei.

Incidentulă din vorbă va aduce în totă ca- 
sulă mai multă lumină asupra situațiunei încur
cate de astăfji. Dâcă guvernulă germană se va 
justifica în modă leală, atunci dovedită va fi, 
că n’a voită să provdce, dovedită va fi mai de
parte, că principele de Bismarck nu mai p6te 
conta pe neutralitatea Rusiei în casulă unui nou 
răsboiu cu Francia.

Și ’ntr’adevără ceea ce se scie și se vor- 
besce adi despre atitudinea Țarului și a Rusiei 
nu este nicidecum încuragiatoră pentru cance- 
larulă germană. împrejurarea, că Țarulă Alec- 
sandru s’a decisă în ultimul ă momentă de a nu 
distinge pe Giers cu o decorațiune, este privită 
în Berlină ca ună semnă sigură, că contrai ulu 
lui Giers, Katlov și amicii săi representă acji po
litica, care se bucură de simpatiile Țarului. Se 
scie, că postulatele de căpeteniă ale politicei lui 
Katkov suntu, ca Rusia să nu mai între în 
alianță cu Germania și cu Austro-Ungaria, ci 
să-și păstreze libertatea de acțiune, ca la mo- 
mentulu dată să p6tă merge mână în mână cu Fran 
cia. Temerea de acâstă cooperare eventuală impune 
principelui Bismarck reserva, ce vedemu că încă 
o păstrâză.

Faptulu, că fiarele rusesc!, precum se anunță 
din Petersburgă condamnă UDanimă procederea 
autoritățiloră germane cu ocasiunea arestărei co
misarului de polițiă francesă Schnaebele, va con
tribui numai a mări îngrijirile celoru din Berlină 
și ai îndemna să arangeze câtă mai curendă pe 
cale diplomatică incidentulă ivită la fruntaria 
franceso-germană.

In asemeni împrejurări nu e mirare, că 
cestiunea bulgară stă pe locă și nu face nici ună 
pasă înainte spre resolvarea ei. Organulă diplo
mației rusescl „Le Nord** asigură din nou, că 
Rusia nu va transige cu „usurpâtorii** bulgurl, 

ci va aștepta în liniște căderea loră, fără de a-și 
modifica atitudinea sa de pănă acum. Afacerea 
bulgară este cea mai flagrantă dovâdă, că cele 
trei împărății nu tnai procedă în înțelegere unele 
cu altele.

Afacerea convențiunei comerciale.
Dintr’ună articulă ală (farului „le No r d“ 

publică „Unirea*1 următdrele pasage mai în
semnate :

„înțelegerea, dice „ie Nord", e anevoiâsă de fă
cută. România reclamă folose peutru vite, lolOse pe 
care Austro-Ungaria se codesce d’a le acorda, și acesta 
cere folose pentru produsele sale industriale pe care Ro
mânia vrea să le lovescă cu drepturi de vamă mai 
multe său mai puținii ridicate. Cum observă „Unirea**, 
chestia viteioră este cea mai importantă pentru România, 
de ună interesă mai mare chiar deeâtă acela pe eare’lă 
are chestia grâneloră; căci grânele românesc! nu-să in 
primejdii d’a nu pută intra în Ungaria, fiindă că nu
mai primindâ grânele românesc!. Ungurii își vori pute 
exporta pe ale loră, care-su mai scumpe; pe când toc
mai din potrivă se intemplă cu vitele.

In sfârșită, „le Nord** dice că stăruințele 
t.rimișiloră României nu pară să fi fostă zadar
nice; adauge că învoirea ar fi aprdpe făcută, că 
mai rămâne acum cestiunea drepturiloiă asupra 
produseloră industriale și că întreruperea trată- 
rilorii e pricinuită de neînțelegerea asupra acestei 
cestiunl. Speranța ce delegații austro - ungari 
aveu că, în schimbulă concesiuniloră făcute de 
ei, li se voră face concesii asupra acestui punctă 
a fostă amăgită.

România vrea să-și ocrotâscă industriele’i 
născânde și într’acestă scopă vrâ să scdt.ă cu 
totulă ună drecare numără de articole din regi- 
mulă convențională și să isbâscă pe altele cu 
drepturi mari. Ea a încheiată de curendă o 
convențiune adițională cu Germania, care redă li
bertatea de acțiune pentru mai multe producte, în- 
găduindu-i să le supue tarifului seu autonomă și 
o autorisă să ridice multă pentru ună 6re-care 
numără de alte articole taxele de intrare. Ger
mania a putută încheia cu atâtă mai ușorii a- 
câstă convenția, care îi dă ceva foidse, eu câtă 
produsele pentru care România își reluă dreptulu 
d’a le supune tarifului autonomă seu d’a le im
pune cu taxe mari, țină ună mică locă în es
portulă germană. Aceleași articole însă figurâză 
pentru o cantitate considerabilă în esportulă aus
triacă, și e vădită că, mai multă spre a pută 
aplica acestora produse condițiile stipulate cu 
Germania, guvernulă din BucurescI a încheiată 
noulă tratată germano.-română.

îndată ce condițiile convenției acesteia fură 
cunoscute, <j,ce ,na* departe „Nord**, parele aus- 
triace începură a scrie că ea era îndreptată con
tra Austriei. Delegații austro-ungaii au cerută 
înzadaru pănă acum reducerea drepturiloră de 
intrare pentru productele, care interesâză mai 
multă esportația austriacă. Delegații români au 
refusată. Totuși avendă în vedere declarația fă
cută de d. ministru Ferekide, că tratările voră 
putea isbuti, „le Nord“ crede că:

„guvernulâ românii nu va continua să opue cere 
rilorâ austriace ună non possumus radicală1*.

„Le Nord** e însă de părere, că prin o con
venția română-austro-ungară se voră da foidse 
Austriei Cislaitane în paguba intereseloră ungare.

«•
„N. fr. Presse** vorbindă de autorisarea 

dată de Camerele române guvernului din Bucu
rescI spre a încheia o convenția provisoriă cu 
Austro-Ungaria, ijice :

„Guvernele austro-nngare suntfl gata se încheie o 
convenția comercială provisoriă, ele sunlă insă de părere, 
că tractatulă provisoră irehue să conțină iote disposi- 
țiunile celui definitivă și se nu aibă decâtă in privirea 

duratei caracterulă provisoră ; Austro-Ungaria nu va a" 
corda spre esemplu decâtă in acelă casă garanțiile ce
rute pentru esportulă cerealeloră și viteloră române, decă 
România va încuviința în același timpă punctele presin- 
late de Austriac! cu privire la articolele industriale și la 
vămi. In totă casulă deocamdată există incă mari di- 
vergințe de păreri intre ambele state in privirea conven
ției provisorii de încheiată**.

„Budap. Corresp.** anunță următdrele :
• Dela guvernulă română n’a sosită incă pănă acum 

in privința continuărei negociăriloră nici o scire. Cre- 
demă sigură, că după resultatulă favorabilă, ce l’au 
avută conferențele ținute de curendă în Viena, se va 
încheia cu România o convențiune de tarife și o conven
țiune veterinară. Der acum nu va mai fi cu putință, ca 
aceste convențiuni să fiă discutate și primite incă in 
sesiunea actuală a dietei ungare. Dieta va fi disolvată 
celu mai tărejiu în 28 Maiu a. c. Chiar și în casulă 
când negociările cu România ar urma de aci încolo cu 
grăbire, pare lorte neverisimilă, ca proiectele asupra 
inarticulărei convenfiuniloră să fiă presenfate încă la 
timpă dietei. Ratificarea convențiuniloră se va pute dCr 
face numai la tomnă*.

I ncidentul ii dela granița gerniană-francesă,.
După cum comunică telegramele din Parisă, 

arestarea comisarului de polițiă francesă Schnae
bele de cătră autoritățile germane a produsă în 
Parisă o adâncă im presiune. Cu t6te si
lințele ce-și dedeu persâuele conducătore a re
comanda liniște și sânge rece, unele persdne po
litice nu și-au putută înăbuși sentimentală, că 
incidentulă dă pricină la ună răsboiu, La se
rata ce s’a dată la 21 Aprilie n. în ministe
rul ă de esterne s’a vorbită multă despre 
acestă iucidentă. Unii diplomați erau de pă
rere, că afacerea e ună simptomă seriosă, cumcă 
răsboiulă nu se va mai amâna multă 
timpă. Chiar de nu s’ar nasce nimică din 
acestă incidență, elă este cu t6te astea înce pu
tu Iu unui șiră de provocațiuni, care în 
cele din urmă voru duce la o ciocnire. 
Ministrulu de esterne francesă judecă casulă cu 
liniște și sfătuesce să nu se esagereze faptulă, 
pănă ce nu voră fi cunoscute t6te împrejurările 
în care s’a comisă. Se găsescă în fine și voci 
diplomatice, care credă că afacerea ar proveni 
dintr’o neînțelegere.

Ministrulu Goblet a hotărîtă să nu între
prindă nici ună pasă, înainte d’a cundsce esactă 
casulă și d’a sci, că 6re i se p6te ori nu împuta 
ceva comisarului francesă, care de altmintrelea 
servesce de 15 ani la graniță, e cavaleră ală le
giuitei de ondre și e recunoscută ca funcționară 
destoinică.

După o conferință cu ministrulă-președinte 
Goblet și cu celă de esterne Flourens, minis
trulă de justițiă a avisată pe procurorulă gene
rală din Nancy să se ducă la Pagny-sur-Moselle 
și sâ dea ună raportă amărunțită despre ares
tarea comisarului Schnaebele. Prefectulă depar
tamentului Meurthe-et-Moselle a sosită în Parisă, 
unde a conferită cu Goblet. Raportulă procuro
rului din Nancy constată că arestarea s’a făcută 
în adevără pe pământă francesă, că a fostă tî- 
rîtă și legată de agenții germani.

„R 6 p u b 1 i q u e F r a n 9 a i s e“ <Jice că scirea 
a provocată o adâncă mișcare; se abține însă 
dela. ori-ce comentară, pănă ce va avă sciri ofi
ciale. „XIX Siăcle** încă e de părere să aș
tepte lămuriri; p6te că e ună casă, care nu va 
avă urmări seridse. „Figaro** ascrie (faptuhi hi- 
perzelului vre-unui funcționară subalternă ger
mană. De acâstă părere e și o persdnă dela am
basada germană din Parisă. Nu p6te fi decâtă 
o erdre, se (Jice, căci altfelă afacerea ar fi de 
o gravitate ce nu s’ar pută ascunde. „Figaro** 
își esprimă și părerea, că și acâsta ar pută fi o
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manevră, spre a obțină Bismarek darea pe spirtu 
și bani pentru căile strategice. Asemenea provo- 
cațiuni trebuescu întâmpinate ârăși cu absolută 
liniște. „Paix“ dă sfatulîl să rămână Francesii 
liniștiți, căci e cu neputință ca guvernulă ger
mană să fiă vinovată de arestarea unui func
ționară francesă, căci atunci s’ar espune împti- 
tărei că provdcă directă. Trebue, dice numita 
f6iă, să s’aștepte lămuriri. „Gaulois“ dice: 
Vră Bismarek pacea, atunci incidentulu în cu- 
rândă nu va mai esista, vrea răsboiulă, atunci 
incidentulă mai că nu e unu pretextă favora
bilă ; unu bărbatu atâtă de marș nu p6te născoci 
mijldce atâtă de mici; trebue să fiă o neînțe
legere. „In tr ansige a n t‘‘ cjice, că aci e vorba 
de o provocare directă de cea mai scârbdsă 
natură. Celelalte 4iare francese înregistrăză de- 
peșile fără comentară.

„B e r 1 i n e r P o 1 i t i s c li e N a c li r i c h t e n“ 
^ice că e vorba de arestarea unei persdne bă
nuite de spionagiu în interesulu franceză. Cerce
tarea va arăta, d’ce foia germană, că autoritățile 
germane îșl împlinescă datoria vegliindă. „Kreu z- 
zeitung“ și „N at i o n a 1 z ei t u ng“ suntu de 
părere, că acestă incidență cu greu va turbura 
pacea dintre Francia și Germania, și sfătuescu 
pe 4'arele franceze se aștepte lămuriri, căci atitu
dinea loră actuală nu dovedesce, că în Francia 
se nutrescă în adevăru simțăminte paclnice.

După cum* e informată c^iarnlii francesă 
„Paix“, guvernulă s’ar fi adresată la Berlină 
cerendă esplicări. Cercurile financiare din Parisă 
suntă fdrte neliniștite. Guvernulă englesu din 
contră a primită din Berlină depeșl liniștitdre în 
privința acestei afaceri.

Bugetula suplimentara germana
In Reichstag s’a presenta’ă bugetulă suplimentară 

pentru scopuri esclusivă militare, care se urcă, precum 
se dice, la suma de 3L8 miliâne. Din memoriulă ală
turată la bugetă vedemă, că e vorba d’a se construi 
căi strategice nouă, d’a se așetja ună ală doilea rendă 
de șinl și d’a se construi o legătură directă intre Alsa- 
ția de susă și Intre Germania sudică, ocolindu-se Elve
ția. Francia, 4*ce memoriulă, și'a dată silințe extra-or- 
dinare pentru înmulțirea căiloră de transportă spre gra
nița ostică, pufendu-se transporta pe căile ei ferate cu 
două rânduri de șinl masse mari de trupe. E necesară 
prin urmare, în fața gradului la care a ajunsă Francia 
în a fi gata de răsboiu, să se complecteze rețeaua căi- 
loră ferate germane, dâcă e vorba să se asigure con 
centrarea dej trupe la limpă pentru paza granițeloră 
și a țării în contra unei invasiunl inimice. Se cere ună 
ală doilea răndă de șinl la căile ferate din Alsația-Lo- 
taringia, în Prusia, în Bavaria, în Wurttemberga, in 
Badenă, în Hessen. Afară de căile ferate strategice 
care voră costa 6 72 miliâne, in bugetulă suplimentară 
se prevădă 114 3 miliâne pentru întărirea și întregirea 
fortărețeloră germane; pentru mărirea destoiniciei de o- 
perațiune și de luptă a armatei se ceră 50 2 miliâne, 
pentru construcțiunl de garnisOnă in țările renane 5 7 
miliâne, pentru înarmarea nouăloră despărțăminte de 
trupe 1 6 miliâne, materială pentru nouăle despărțăminte de 
artileriă 2'7, munițiune pentru ele aprope 1 milionă etc.

Din Serbia.
O telegramă din Belgradu comunică scirea, 

că în politica Serbiei s’ar pregăti o schimbare. 
Regele a făcutu o visită representantului rusu 
Persiani, căreia în cercurile politice i se dă o 
mare însemnătate politică și se privesce ca o do
vadă, că regele și guvernulu serbescu făcu în
cercări d’a se apropia de Rusia. Deja s’a și 
împrăștiată sgomotulu despre o crisă ministerială, 
care ar sta în legătură cu noua fașă politică, în 
care e vorba să între Serbia. — Regele a făcutu 
o visită representantului română, prințului Ghica.

SOIRILE PILEI.
Festivitatea arangiată în Brașovu de biserica Sf. 

Nicolae in onorea llustrității sale d-lui Eoiscopă ală Ca
ransebeșului lină Popazu, cu ocasiunea jubileului de 50 
de ani ală preoției sale, s’a începută ieri. S’a sâvîrșilă 
înainte de prântjă servițiulă divină la biserica Sf. Nico
lae, la care a luată parte ună publică de 3—4 mii de 
âmenl. D-Iă preotă V. Sfetea a rostită la finea servi- 
țiului divină o cuvântare oeasională. După servițiulă di 
vină, junii călări și In haine de sârbătâre în sunetulă 
musice: au adusă ună bradă, care fu plantată înaintea 
bisericei, întru amintirea llustrității Sale. S’au rostită cu 
ocasiunea acâsta două cuvântări: una de d-lă preotă 
Perșinară și alta de d-lă profesoră A. Bârseanu. Publi

cului a răspunsă cu repețite strigăte de «Sâ trăescă" la 
adresa llustrității sale. Mosiea s’a reinforsă după acesta 
căn'ăndă pănă dinaintea liceului romănescă. Aslă<j> s’a 
ținută erășl ună serviciu divină, la care au asistată e’ 
levii tuturoră scoleloră românesc! din Brașovă. D-lă 
profesore Dr. Vasilie Glodară a rostită ună dîscursă. 
Vomă publica ună raportă amârunțită și discursurile.

—x—
Corpului oficierescă din Clușiu ’i s’a și făcutu deja 

cunoscută din partea autorității superiore, că Maiestatea 
Sa monarchulă va asista la manevrele ce se voră țină 
anulă acesta în Septemvre in jurulă Devei.

—x—
Din cercurile deputațiloru se comunică o istoriâră, 

care merită a fi publicată. Alegătorii unui cercă elec
torala mai mare cre^endă la ultimele alegeri, că au causă 
a se îndoi în neclintirea principiiloră deputatului loră, 
care aparține partidei radicale, primiră cu însuflețire pro
punerea unui alegâtoră mai ageră la minte, ca deputa- 
tulă sâ dea, înainte de alegerea sa, ca garanțiă pentru 
imposibilitatea unei schimbări de principii ună acceptă 
asupra sumei de 10,000 fl. Nevoia învăță — a subscrie 
polița și deputatulă se supuse. Ultima sesiune a perio- 
dei dietale se apropie de sfârșită, și în 4'lele trecute a 
sosită în Pesta o deputațiune a amintitului cercă electo
rală, ca să mulțămâscă deputatului pentru reprentarea 
cercului electorală și sâ’i restitue în același timpă fatala 
hârtiă, „polița principiiloră“. Cumcă alegătorii cu oca
siunea viitoreloru alegeri — perioda dietală durâză acum 
5 ani — voră presenta deputatului o poliță de 15,000 fl., 
e ună secretă pănă acum.

—x—
Foile unguresc! comunică, că Sașii din Sighișâră 

voră candida ună tiszaistă, ne mai voindă să se țină 
de programulă partidei poporale săsescl.

—x—■
Ministrulu de interne face cunoscută, că asisten- 

tulă de universitate Dr. Ignatz Ottava va deschide cur
suri de câte 15 pentru tratarea trahomei, așa că în 
viitoră în locurile bântuite de acăstă bdlă se voră tri
mite numai medici, cari voră posede ună testimoniu de 
destoinicia dela numitulă asistentă.

—x—
Marța trecută au fostă asentațl in Reghinulă să- 

sescă din 122 tineri din cele trei clase de etate numai 
15 la serviciulă activă permanentă, 4 la reservă și 9 
la honvezi.

—x—
In tabăra dela Bruck, regimentulă românescă 31 

de infanteria, marele duce de Meckleburg-Strelitz, care 
’șl-a câștigată lauri neperilor! in lupta dela Aspern, va 
serba cu mare pompă aniversarea acestei lupte, primindă 
și ună nou steagă. Se dice că princesa de corână va 
fi nașa steagului. Acestă regimentă se bucură în Viena 
de simpatii generale.

Eri după amăcjl a arsă ună grajdă ală artileriei 
dela casarma din Brașovulu vechiu. Se d>-e că foculă 
a luată nascere dela o lampă cu gază. Pompieriloră 
11-a succesă a împedeca întinderea focului și asupra 
celorlalte grajduri. Caii au fostă scoși la timpă din 
grajduri, precum și tunurile din șoprâne.

—x—
După cum comunică .Felegyhazi Hirlap", Ingine- 

rulă Doboș din Czegled, ună fiiu ală reposatului preotă 
reformată Doboș, a dată o obligațiune, prin care se în- 
datoreză d’a dărui bisericei reformate 10,000 fl. în casă 
cândă nu s’ar mai alege în acelă cercă actualulă depu
tată Verhovay.

■—x—
Alu doilea congresă medicală în România se va 

țină estimpă la Iași, în (fiiele de 21, 22 și 23 Mai. Toți 
medicii, veterinarii și farmaciștii!din țeră suntă invitați 
să ia parte.

— x—
In Clușiu a fostă trasă de polițiă la răspundere o 

mamă denaturată, care ’și maltrata în modă revoltătoră 
și necurmată eopilulă ei nelegală, în vărstă de aprope 
4 ani, și care respundea veciniloră, când aceștia o aver- 
tisau, că-lă va bale pănă ce va muri, căci nimenea n’are 
dreptă a o opri dela acăsta.

Mișcarea poporațiunei.
Despre mișcarea poporațiunei în țările corânei un

gare în anulă 1885 publică „B. Korr.1 următârele date : 
(Cifrele alăturate în parantesă suntă resultatele numerărei 
populațiunei In 1880—81).

Poporațiunea Ungariei (13,728,622) 14,522,149, 
crescerea 1 26 /0; Cetatea și teritoriulă Fiume (20.984) 
21,736, creșterea l'22°/0; Croația și Slavonia (1,892,499) 
2,025,996, creșterea l*67°/0. Numărulă poporațiunei în
tregi este (15,642,102) 16,570,146; creșterea este așa- 
dără de 1 31 °/0.

Căsătorii se făcură în 1885 in totală 165.169, con

tra 167.404 în anulă 1884. Cele mai multe cununii se 
făcură in Novembre, anume 38,866; afară de aceea mai 
suntă de remarcată Ianuariu cu 27,617 șt Februariu cu 
27,631 cununii. Cele mai puține cununii se făcură în 
lunile Martie și Decembrie, anume 3355 și 3713. Părechi 
de aceeași confesiune au fostă cununate 152,732. Căsă
torii amestecate se săvârșiră 12,437. Divorțate fură 973 
părechl. In anulă 1885 se născură 384,758 băieți, 
365,442 fete, totală 750,200 copii. Au murită 535,740 
persâne. Creșterea poporațiunei este prin urmare de 
214,460 suflete. S’au născută vii și legitimi: băețl 
347,252, fete 330,715, totală 677,967 copii; neleg. băețl 
30.157, fete 28,986, totală 59,143 copii. Cele mai multe 
nascerl au fostă în luna Ianuariu și Martie, cele mai pu
ține în Decemvrie și Iulie. La 752,200 cașuri de nas
cere în anulă 1885 se vină 18,698 nascerl de gemeni, 
și adecă 9392 băieți și 9306 fete. TrigemenI se născură 
in 111 cașuri, anume 176 băețl și 157 fete. Mai mulțl 
decâtă trei deodată s’au născută numai în 3 cașuri. Din
tre cei 535,740 repausațl au fostă de sexă bărbătescă 
274,970 și de sexă femeescă 260,770 persăne. In anulă 
precedenta 1884 au fostă 515,254 cașuri de mărte.

De ce se temă „patrioții" a arăta mișcarea popo
rațiunei și după naționalitate? Li e frică că esă pră pu
țini la numără?

Justiția în Italia.
„L’Indâp." reproduce după „Le Siecle“ din 

Parisă următdrele rendurl:
Ună fostă deputată română, d. George Brătianu, 

a adresată guvernului său ună memoriu, (care arată cu- 
riâsele moravuri ale lumei judiciare italiene. D. G. Bră
tianu cere guvernului din București sâ-i acorde spriji- 
nulă sâu spre a obține dreptate și reparațiune.

Onorabilulă fostă deputată română avu, în 1883, 
nenorocita ideiă sâ cumpere ună imobilă la Florența, și 
se adresă la ună advocată cu renume din acelă orașă, 
d. Barsi, recomandându-i sâ-i cumpere o proprietate li
beră de orl-ce sarcină ipotecară. D. Barsi nu numai 
că nu ținu semă de acâstă condițiune, dâr nu spuse 
nimică despre ipoteca, care era pe vila cumpărată, deși 
acâstă ipotecă era superiâră prețului de achisițiune. 
Doi alțl advocațl din Italia fundă consultați de d. Bră
tianu, care voia sâ se anuleze vânzarea, făgăduiră con- 
cursulă loră, dâr după ce primiră mari onorarii retușară 
sâ dea cursă afacerei.

Desperată, d. G. Brătianu merse la Roma spre a 
vorbi cu ministrulă dreptății, d. Tajani, cire-!ă trimise 
la procurorulă generală din Florența. Acesta plânse 
sârtea d-lui Brătianu care cătjuse pe mânele unora advo
cațl paolottiștl (clericali) și-lă puse în relațiune cu ună 
advocată siciliana și liberală, d. Battaglia. Acesta sfătui 
pe d. Brătianu sâ-i vân^ă proprietatea (bine înțelesă cu 
ună preță multă mai mică decâtă cela cu care fusese 
cumpărată), făgăduindă că va descurca afacerea dâcă 
imobilulă nu va mai fi pe numele unui străină. Cu 
tote acestea însâ, prudentulă advocata nu plăti decâtă 
sfertulă prețului cumpârărei.

A doua cji, primulă advocată ală d-lui G. Brătianu, 
d. Barsi, punea ună secueslru de 11,000 lei, și d. Bat- 
taglia, advocatulă devenită proprietară, părăsea : pârart a 
d-lui Brătianu și ilă trimitea la ună altă advocată sici
liana d. l’ietro Nocilo și la d. Dei.

Aceștia începură prin a-i cere o procură spre a 
lua banii, cari se aflau în mânile d-lui Battaglia. D. 
Brătianu, in urma celoră întâmplate, refusă și fugi din 
Italia, ca și când toți briganzii Siciliei și Calabriei ar 
fi fostă pe urmele sale. Acâstă măsură fu bună, căci la 
4 Septemvre fu osândită de tribunalulă din Florența la 
15 <jile inchisore și 2000 lei daune-interese pentru de
făimare cătră advocatulă Barsi.

Conclusiunea este că d. G. Brătianu nu are pro
prietate, a perdută 20,000 lei și este osândită la 15 
<jile închisâre și la 2000 lei amendă pentru că a spusă 
ce cugeta despre baroulă florentina.

Ceea ce este mai curiosă, d. Brătianu a fostă o- 
sândită numai în urma mărturiei celoră doi advocațl pe 
cari îi consultase, încre<}ându-se în secretulă profesionala 
și in contra conclusiuniloră contrarii ale procurorului 
regelui.

D. G. Brătianu cere guvernului română să obție ca 
dreptate sâ i se facă. Nu scimă dâcă va isbuti, dâr 
memoriulă sâu va lumina pe străinii, cari ar vrea sâ facă 
procese în Italia.

Liturgia slavă la Slavii catolici.
• Obzor« din Agram, organulă partidei naționale 

croate independente, vorbesce în articululă sâu de fonda 
dela 16 Aprilie a. c. despre încuviințarea ce a dal’o 
Vatieanulă supușiloră catolici ai prințului Nichița din 
Muntenegru, d’a oficia liturgia după ritulă catolică în 
vechia limbă slavă. ,Obzor» îșl esprimă părerea de râu, 
că națiunea slavă e despărțită cu privire la mărturisirea 
credinței, că Slavii suntă pravoslavnici (ortodox!), catolici
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evangelicl si mohamedanl. Fârle adeseori Slavul! cato
licii a pășit0 contra celui pravoslavnică, trăgând! foldse 
din acâstă cârtă contrarii națiunei slave. Acum însă na
țiunea slavă are datoria să înlăture aceste contraste.

PrințubJ Nichița a dovedită că e mare bărbată de 
stată, căci de aci înainte supușii pravoslavnici și catolici 
voră sărbători pe Dumnezeu intr’o singură limbă, cea 
vechiă, slavă, și cărțile de liturgiă le voră avă cu litere 
cirile. Foia croată se bucură că în Roma se ține sâmă 
de puternica națiune slavă și arată, că Croații au inter
venită în cea mai mare parte între Slavii catolici pentru 
liturgiă slavă. „Succesul! Crnagorei este și ună suc- 
cesă al! Croațiloră, privim! eu liniște in viitor!, că se 
introduce la noi ărășl ceea ce se perduse sub împreju
rări nefavorabile/ încheiă „Obzor» articulul! său de 
fondă.

Soirea despre introducerea liturgiei slave la Slavii 
catolici din Muntenegru a fostă desemnată de unele foi 
din Viena, Berlină și Peșta ca .născocire. „Obzor" dela 
18 c. ișl menține scirea cu tot! tăria, 4'cAndă că in 
respectiva congregațiune, in care s’a hotăiilă introduce
rea 'iturgiei slave, s’a mai luată o altă holărire impor
tantă, ce o va publica la timpulă său.

Convocare.
Onorabilii alegători de partidul! națională din cole

giul! electorală Abrudă-Roșia suntă convocațl prin a- 
căsta la o conferință electorală, ce se va țină in 1 Mai! 
a. c. d. a. la 3 6re in sala de lectură a casinei'române 
din Abrudă.

In acăslă conferință se va alege comitetul! clubu
lui națională pe o periodă de 5 ani consecutivi, se vor 
alege doi delegați pentru conferința generală electorală, 
conchiămată pe 7 Maiu în Sibiiu, eventuală alte propu
neri de interesă publică.

Abrudă, în 21 Aprilie 1887.
Alexandru Citiră A. Filipu.

notariu. Președintele clubului

Convocare.
Biuroulă clubului electorală are onăre a convoca 

pe alegătorii români din cercul! Cohalmului pe Qiua de 
29 Aprilie a. c. st. n. la 10 6re a. m. la o conferință 
ce se va țină în Cohalmă cu programa:

a) Alegerea clubului pe perioda de 5 ani.
b) Alegerea bărbaților! de încredere pentru con

ferința generală, ce se va țină la 7 Maiu a. c. st. n. în 
Sibiiu.

Cohalmă, in 21 Aprilie 1887.
M. D. Mircea CI. Raicu

Președinte. _________ Secret.

Convocare.
Subscrișii conchiemăm! prin acăsta pe acei alegă

tori români din comitatulă Făgărașului, cari suntă 
luațl și în listele alegătorilor! de deputațl dietalî, la o 
întrunire, care va avă locă Duminecă la 1 Maiu 1887 
st. n. în sala Hotelului «Paris! < in Făgăraș! la 2 ore 
după prânijă.

Obiectele desbaterei voră fi: reconstituirea clubului 
respective a subcomitetului, și alegerea aloră 4 delegați 
pentru conferința ținăndă în Sibiiu la 7 Mam 1887. 
Alesandru Micu, luliu Dană, Duvlea, Dr. N. Motocă.

Convocare.
Membrii alegători români din cercul! electorală 

al! Zălahului suntă rugați a participa câtă mai nu
meroși la conferința electorală ce se va țină în 1 Maiu 
1887 st. n. la 1 6ră după amătjl în comuna Stircl.

Agendele conferinței voră fi: Alegerea a doi dele
gați ordinari și eventualminte 2 suplenți la conferința 
generală a tuturora alegăioriloră rcmânl conchiămată pe 7 
Maiu 1887 s. n. în Sibiiu.

Ioană Nichita, adv. ca preș, clubului.

Convocare.
Gonformă^apelului clubului centrală electorală dm 

Sibiiu, alegătorii români din cerculă electorală ală Bla
și ului prin acăsta se conchiamă pe tjiua de 5 Maiu a. 
c. la 3 6re p. m. la o conferință care se va țină aici 
în Blașiu in Hotelul! națională cu programulă:

a) reconstituirea clubului.
b) alegerea a doi bărbați de încredere la confe

rința generală ce se va țină în Sibiiu
Blașiu, 24 Aprilie 1887.

I, Antonelli, m. p. preș, clubului.

Dare de semâ,
(Fine.)

Prin colecta d-nei Hermina Maniu din Oravița 19 
fl., d la Hermina Maniu 5 fl., Hermina Popă 2 fl., He 
lena Mangiuca 2 fl., Eugenia Munteanu 2 fl., Amalia 
Lepa 2 fl., Cata Traila 2 fl., Maria Guiudinu 3 fl, Alec- 
sandra Meleticiu 1 fl.

Prin colecta d-ș6rei Carolina Mladinu din Curticiu 
19 fl., dela Carolina Mladin 4 fl., ful.a Bocșianu 1 fl., 
Eiatarina Ursu 1 fl., Sofia Mladinu 1 fl., Regina Bragia
1 fl., lulia Mladinu 1 fl., Terentia Codreanu 1 fl., Au- 
reliu Popă 1 fl., Alesandra Popoviciu 1 fl., Elisabeta 
Polisiu 1 fl., Emilia Popescu 2 fl., Aloisia Doboșă 1 fl , 
Maria țCranie! 1 fl., Floare Albiciu 1 fl.. Ilca Cefan 1 fl.

Prin colecta d-nei Anastasia Tempea din Toroculă 
mare 19 fl., dela Anastasia Tempea 2 fl., Lucia Vuicană
2 fl.,^Vi6ra Vodă 1 fl., Sofia Popoviciu 2 fl., Elena 
Magda 1 fl., Viăra Mirce 1 fl., Paulina Petroviciu 2 fl., 
Maria Daj 2 fl., Franzen Barbara 1 II., luliana Avra- 
mescu 1 11., Albuu Adaam 1 II., Viora Serbu 1 fl., Elena 
NicolaevicI 1 fl., Catarina Kăcsi 1 fl

Prin colecta d-nei Silvia Feier în Boroșineu 18 fl , 
dela Silvia Feieră 5 fl., Ioană Gurban 30 cr.. Ioană 
Corneli 2 fl., Mariâra Bolco 1 fl., Avram Albu 40 cr., 
Georgiu Balaj 20 cr ,' Georgiu Albu 40 cr., Antonie Mos 
40gcr.,gP.JMara 10 cr. Biu otos Marcu 20 cr., Sztepics Todor 
40 cr., Ioană Pantea 20 cr., Const. lușca 40 cr., Ioană 
Netia 60 cr., Todoră Branda 80 cr., Teodoră Paulă 30 
cr., Mitru Paulă 20 cr., Mihail Feier 1 fl., Zena Marcuță 
50 cr., Vasiliu Balană 50 cr., Augusiin Botocă 1 fl., 
Georgiu Feier 2 fl. 10 cr.

Prin colecta d-nei Elena Hamsea din Lipova 16 11. 
dela: Iacobă Rață 5 II., Poszszovits Parteniu 5 fl., C.sor- 
dan 2 fl., Cojocariu 2 fl., Elena Hamsea 2 fl.

Prin colecta d-lui Georgiu Lazarit din Vinga 15 fl. 
dela; Georgiu Lazari 10 II.. Dr. Darabant! 5 fl.

Prin colecta d-șorei lulia Bocșianu din Curticiu 
13 fl. dela: lulia Bocșianu 2 II. 20 cr., Carolina Mia- 
dină 1 fl., luliana Bocșianu 1 fl., Emilia Radneanu 2 fl. 
Sahader Maria 1 fl., Maria Budaj 1 fl., Silvia Ciupuliga 
1 fl., Lucreția Tamașdană 1 fl., Maria Cioi'ă 1 fl., luli- 
ana Botta 1 fl., Catiția Plopi 50 cr., Măriși Eva 30 cr.

Prin colecta d-lui Traianu Barzii din Caransebeș! 
10 fl., dela: Aliquis 5 fl., Filaretă Musta 3 fl., Traiană 
Barzu 1 fl., Salva Fercu 1 fl.

Prin colecta d-nei llina Veliciu din Chișineu 8 fl. 
dela: llăna Veliciu 5 fl.. luliu Russu 3 II.

Prin colecta d-lui Nicolae Zigre din Oradea-mare 
6 fl. dela: leroieiu Beleșiu 2 fl., Ioană Popă 2 fl., Ni
colae Zigre 2 fl.

Prin colecta d-nei Leuca Popoviciu din B. Giula 
5. fl. 50 cr. dela: Iustină Popoviciu 1 fl. Iosifă Bejanu 
l fl., Kalnăr Mihâlynă 1 fl., Polyak Karolne 1., Ioană 
lonescu 50 cr. Petru Biberea 1 fl.

Prin colecta d-nei lulia șerbană din B. Comloșă 
5 fl. 30 cr. dela: Ioană Suciu 1 fl, Maria Miescu 1 fl., 
Cleopatra Mihailoviciu 50 cr., Lauriană Luca 30 cr., 
Maria Stojanovils 50 cr., Steuczer Lajos 30 cr., Vicen- 
țiu Lupșia 20 cr., Vicențiu Stambo'y 20 cr., Constantin 
Risticiu 30 cr., lulia Șierbană 1 fl.

Prin colecta d-lui Ioană Mihu 5 fl. dela d-lă co- 
lectante. Prin colecta d-nei Lucreția Olariu din Deva 
3 fl. dela d-na colectantă. Prin colecta d-nei Aurelia 
Dimiană din Bradă 2 fl. dela: d-na colectantă 1 fl. 50 cr. și 
lulia Fugata 50 cr. Prin colecta d-nei Emilia Halicu 
din Sânt-Miclăușulă mare 2 fl. dela d-na colectantă. Prin 
colecta d-nei Hermina Ignatu din Beiușiu 3 fl. dela d-na 
colectantă. Prin colecta d-nei Maria Baiulescu din Bra- 
șovă 2 fl. dela d-na colectantă. Prin colecta d lui Ioană 
Micu Roșiu din Buserica-Albă 2 fl. deia d-1! colectante 
Prin colecta d-nei Aloisia Barbara din Pesea 2 fl. dela 
d-na colectantă.

Arad!, 12 Aprilie st. n. 1887.
Aurelă Suciu, 

cassarulă comitetului. 

Ultime soiri.
Bucuresci, 24 Aprilie. — Regele și Regina 

României vor! pleca la Mehadia la 15 (27) A- 
prilie, spre a face o visită M. Sale împărătesei 
Austro-Ungariei. Călătoria M. Lor! va dura 
trei fjile. — La 22 Aprilie st. v. Suveranii Ro
mâniei voru pleca la Iași, spre a asista Jla sân- 
țirea Metropoliei.

Bucuresci, 24 Aprilie. — Comitetul! apără- 
rei țării s’a întrunit! a<|l la palat! sub preșe- 
dința Regelui.

Sofia, 24 Aprilie. — Regenții, cari călăto
resc! prin țâră, s’au întors! alaltaerl din Sado- 
va la Filipopol!. Pe drum! dela Haskioi la 
Jeni-Mehala au fost! salutați de o imensă mul
țime de ămeni. Regenții au primit! la gara de 
acolo numerăse deputațiuni, care i-au felicitat! 
pentru politica regenței și i-au rugat! a urma 
și mai departe după acele principii, cari au de 
scop! apărarea independenței bulgare și numirea 
unui principe. “

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

PARISU, 25 Aprilie. — însărcinatul! de 
afaceri german! a avut! erl a treia convorbire 
cu ministrul! de esterne Flourens, căruia i-a co
municat! o [depeșe de cuprinsul! că prințul! 
Bismarck este dispus! să libereze pe Schnaebele, 
în cas! că esist.ă aci o încălcare de teritoriu.

BERLINU, 25 Aprilie. — „Nordd. Allg. 
Ztg.“ constată, că arestarea s’a făcut! pe teri- 
toriujgermanu, ceea ce nu negă însuși Schnaebele. 
Acesta trânti la pământ! pe funcționarul! ger
man!, care’i vesti arestarea, încercă să fugă 
cătră graniță, dâr fu prinsă încă dincâce de gra

niță și legată. Schnaebele abusă de posițiunea 
sa oficială pentru uneltiri trădătdre de patriă.

Telegramă part, a „Gaz. Trans*.
TURDA, 24 Aprilie. — Adunarea consti

tuantă a „Arieșianei“ a succes! f6rte bine. Ca
pitalul! întreg! e asigurată, ceea ce a produsă 
bucuri! generală.

DIVERSE.
Otrăvirile cronice ale tutunului. — D. dr. Favar- 

ger, medicul! băilor! dela Aussee, a ținut! în societatea 
medicilor! din Viena o conferență despre otrăvirile cro
nice ale tutunului. Conferențiarul! constată între altele, 
că fumatul! fără cumpătă provocă tot! felul! de băle a 
sistemului nervilor! și a organelor! respiratăre. E însă 
mai puțină cunoscută împrejurarea accentuată de d. dr. 
Favarger, că fumătorii mari, adecă aceia, cari fumâză 
peste măsură, suntă espușl periculului de a pătimi de 
palpitația de inimă, pentru că nicolinulă are o influență 
deosebit! strkăciosă asupra mușchiului inimei. La fu
mători adesea se ivesc! suferințe de stomac!. Tot! de 
asemenea fumatul! pe stomacul! gol! strică pofta de 
mâncare și împiedecă (6rte mult! mistuirea. Din noro
cire însă bOle seriâse numai atunci se nască, când ci
neva fumeză din semă afară prea multă. De asemenea 
unul! din obiceiurile cele mai rele este acela de a da 
fumul! pe nas!. In contra fumatului cumpătată din punctă 
de vedere sanitară nu se păte obiecta nimică. O țigară 
bună după masă înveselesce pe fumător! și înlesnesce 
forte mult! digestiunea. Ca fumatul! să n’aibă nici o 
influență stricăciâsă asupra sănătăței, fumătorul! să se 
păzescă de a fuma eu stomacul! goli, ci mai bine nu
mai după prântjă și să nu bea său să înghiță niciodată 
fumulă.

Strigoii. — Un! (jiară rusesc! povesteșce următ6- 
rele: De curând! era pe patul! de mărte, la punctul! 
Sabouez, lângă Dantzig ună proprietară mare, baronul! 
Gostvosky. Simțindu-se aprâpe de sfârșită, chiămâ pe 
fiu-său și’i spuse, că are să i descopere o taină! — „Co
pilul! meu, li <J'se, eu moră. După ce’ml voiu fi dată 
sufletul!, să ai grijă să-mi tai capul! înainte d’a mă 
băga in pământ!. Suntem! dintr’o familiă de strigoiu 
și decă nu vei face asta, nu voiu găsi odihnă în mor- 
mentă.« Spuse că tot! așa a tăiată și el! capul! mă-si, 
și-M puse să jure că o să facă ce i-a tjisă. După ce 
muri baronul! Gostvosky, i se îndeplini voia. Peste 
câteva 4'le, Aiul!, prin o curiositate plină de îngrijire, 
desgropă trupul! ca să constate decă nu se va fi pro
dusă vre-ună fenomen! anormală. Tribunalele însă s’au 
apucată de l’au dată în judecată pe evlaviosul! fiu, 
care în timpul! de astădi mai crede în strigoi, și l’au 
condamnată la inehisdre de cincl-spre-^ece cjile pentru 
violare de mormânt!.

Falsificare de monete. — înaintea curții criminale 
dela Budapeșta junele aurar! Salomon Csillag fu acu- 
sată cailele trecute că, aflându-se la începutul! anului și 
călătorind! în Transilvania fără bani de cheltuială, îi 
veni ideia d’a se servi de calea ferată spre a fabrica 
monete. El! aședa adecă pe șine o monetă de 20 cru- 
ceri și pe densa o bucată de tinichea; după ce trecea 
trenul!, găsea ună tipar! esactă ală unei părți a mo- 
netei; in același chip! îșl procura și tiparul! celeilalte 
părți. In modulă acesta era lesne dibaciului aurar! a 
fabrica monete falsificate, cari semănau în tocmai cu 
moneiele adevărate. Gu tote acestea se descoperi în 
fine manipulațiunea lui și curtea îl! condamnă la șese 
luni închisâre.

Pălăria Bismarck. — Modista, dâmna Pitret din 
Londra, care are o sucursală și in Viena, a inventată 
ună modelă nou de pălăria de dame, care, după pă
rerea ei, va avea cel! mai mare succes!. Voind! a 
da invențiunei sale ună nume de sensațiune, domna Pir 
tret trimise principelui Bismarck o petițiune, cerându-i 
voiă a da acestui modelă nou, pentru care va lua o pa
tentă, numele de „Pălăria Bismarck“. Secretarul! prin
cipelui respun?e domnei Pitret că stăpânul! său se 
simte forte măgulită, că petiționara ilă crede încă des
tul! de tânără ca să serve de nașă ală unei pălării de 
dame; că ar dori să primescă o descripțiune a pălăriei 
sale, ca să judece decă se potrivesce și pentru domne 
înaintate în vârstă, căci în acest! cas! ar ruga pe domna 
Pitret a-i trimite un! esemplar! pentru principesa Bis
marck.

Inserțiuni și reclame*). 
Invenția, nouă,!!!

Trimiteți 50 de creițari în mărci poștale ungare 
la adresa: S. Demetrescu, strada Pescăria veche _
Bucuresci și veți primi închisă intr’o epistolă, franco și 
fără să plătiți vamă micul! .Aparatu Fotografie" (în
cape în buzunarul! vestei) cu care orl-cine pâte scâte 
poza (portretul!) cuiva într’ună minut!. Succes! ga
rantată — Cadou pentru tineri. — distracția.

♦) Pentru cele cuprinse în acâstă rubrică redac- 
țiunea nu e responsabilă.

Editor!: Iacobă Mureșianu.
Redactor! responsabil! Dr. Aurel Mureșianu



Nr. 81 GAZETA TRANSILVANIEI

Cursul b la bursa de Viena Bursa de Biieurescl.
din 23 Aprilie st. n. 1887.

Reutl de aura 50/, . . . 101.05 1
Rentă de hărții 6°/0 . . 88 05
Imprumutuld căilorfl ferate 

ungare..........................150.—
Amortisarea datoriei căi- 

lord ferate de ostfi ung. 
(1-ma emisiune) ... 9860

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostfl ung. 
(2-a emisiune) .... 127 20

Amortisarea datoriei ciii- 
loră ferate de ostil ung. 
(3-a emisiune) .... 11575

Bonuri rurale ungare . . 104.40
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4.25
Bonuri rurale Banat-Ti- 

anșfi ........ 104.50
Bonuri cu cl. de (sortare 104 — 
Bonuri rurale transilvane 104 49

Bonuri croato-slavone . . 104.50 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung............................ 98.75
Iinprumutuio cu preuuu

ung.................................... 119.75
Losurile peutru regularea

Tisei și Segedinului . 124 40 
Renta de hărtiă austriacă 81.15 
Renta de arg. austr. . . 82 30
Renta de aură austr. . .113 — 
Losurile din 1860 . . . 134.75
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................  877 —
Act. băncel de credită ung. 285 25 
Act. băncel de credită austr.282 80 
Ărgintulă —. — GalbinI

împărătesei ................ 6.—
Napoleon-d’orl .... 1005 
Mărci 100 împ. germ. . . 62 35 
Londra 10 Livres sterlinge 126 07

1887.

Cota oficială dela 11 Aprilie st. v. 1887.
Cump.

Renta română (5%). . 90%
Renta rom. amorl. (5%) . 93%

» eonvert. (6%) 87—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 103%

• „ „ (5°/o) • 87-/s
» » urban (7°/0) . 100%

» (6% . 93—
> (5o/o) . 83>/<

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

« » » Națională ------
Aură contra bilete de bancă . . 17 —
Bancnote austriace contra aură. . 2 00

Nr. 69q-i88ț_ Concursu.
Pentru ocuparea postului de înv&țătoru poporală ordinară și sis- 

temisată la scdla elementară comunală mixtă cu limba de propunere ro
mână din comuna Neposft, cu salat ă anuală de 4 00 fl. șt locu
ință cu grădină, eventuală 100 fi., prin aedsta se publică con
cursă. Concurența au a-șl trimite cererile loră la subscrisulu prin res- 
pectivulă inspectoră școlară până în 1-11111 lnilie a. C., scrise fiindu de 
mâna propria în limba maghiară și romana și provăijute cu atestată de 
boteză, atestată medicală, de servițiu și de moralitate.

Bistriță, 22 Aprilie 1887.
Havas Gyula ni. p.

1_ 3 inspect. reg. de scdle ală com. Bistrița-Năsăudâ.

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

binevoiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de pe 
fâșia sub care au primită (Jiarulă nostru până acuma.

Domnii ce se aboneză din nou să binevoiască a sciie adiesa

vend.
91—
94%
87%
36 —

103%
88—

101—
93—
84V<

17.50
2.01

Cursulu pieței Brașovu
din 25 Aprilie st. n. 1887.

Bancnote românescl . . . Cump. 8.50 Vend. 8 52

Argint românesc................. » 8.44 • 8.48

Napoleon-d’orî...................... » 10.03 » 10.06

Lire turcescl.......................... » 11.41 » 11.44

Imperiali.............................. 1 10.41 . 10.44

Galbeni.................................. > 5 95 . 5.99

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

n 5«/0 • n 98.— » 99.—
Ruble Rusescl..................... > 112.— » 113.—

Discontulă • 7- 10% pe ană.

TARIFA
aiiuiiliiriloni si insfitiunilora.

•) 1 ■)

Anunciuri în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fi. — cr. 6.
Pentru inserțiuul și reclame pagina a III linia ă fl. — cr 10.

lămurită și să arate și postaultima.
Ddcă se ivescă iregularități la primirea diarului onor, abonați 

suntu rugați a ne încunosciința imediata prin carte poștale, ca în câtă 
depinde dela noi, să se delătureze ADMINISTR. „GAZ. TRANSU

Mersul!! trenurilor!!
Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886.

Pentru repețirl se acordă următorele rabate:

Pentru repețirl de 3— 4 ori .............................. • io°|0
„ 5- 8 H .............................. • 15“i0

„ n „ 9-11 .............................. . 20°|o

„ „ » 12-15 H .............................. • 80°o

„ „ „ 16-20 .............................. . 40°|o

Dela 20 de repețirl în susă .............................. • 50\

Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni se facă în-

voiri și reduceri și peste cele însemnate mai susă.

pe linia Predealtt-Budapesta și pe linia Teiasfi-Aradii-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. nng.

11.

Predealil-Budnpest» Budapesta—Fredealii

Trenă 
de 

porsâne

Tren Trenă Trenă
accelerat omnibus omnibn>

I

Trenă 
de pera.

Tren 
accelerat

Trenă Trenă
otnnîbus de

peradne

Trenă 
omuibus

Bucurescl

Pred sală (I
(

TimișQ
Brașovfi

Feldiâra 
Apatia 
Agostonfalva 
Homoroda 
Hașfaleu

(
(

(
(8ighișdr* 

Elisabetopole 
Mediașa 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunela 
Teiușft 
Aiuda 
Vințula de 
Hidra 
Cucerdea 
Ghiris 
Apahida

Clnțio 
Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghirișa 
Stana 
HniedinU
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsârhely 
Vârad-Velințe

sust

(
(

7.47
8 24
851
9.14
9.51

11.03
11.29
11.26
12 09
12.29
12.44

1.05
1.34
1.46
2.09
2.39
3.01
3.08
3.14
3.53
5.10
5.30

Oradia-mare

P. Lad&ny
Szolnok
Buda-peata

(
(

Vjena

1.45

IIIII —

_ 4.18
5.02

— 5 43
6.15

•— 7.06
— 8.52
— 9.191
— 9.31
— 10 16
— 10 57
— 11.19

11.31
11.52

12.31
— 12.18
— 1.22

2 18
— 2 48

2 56
3 64

— 4 51
_ 5 28

5 56
6 03 —
6.21

—

7.14
—

7.43 z

8.22
—

8.48 —

9.13
—

9.18 10.55
10.38 1 23
12.20 3.24
2.15 10.05
— 2.15

~ă"oq 6.0f

2.32

7.30
1.14

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Lailâny
Oradea mare 

Vârad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezo-Telegd 
Rfev
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin 
Stana
Aghiriș 
GhirbSu
Nedeșdu

Clușin

Apaliida
Hhiriș
Cucerdea

4.50
7.24

Nota: Orele de n6pte suntti

Tipografia ALEXI Brașovă.

Uiora
Vințulfl de 311 
Aiudd 
feiușft 
Crăci unelti 
BlașO 
Micăsasa
C.opța mic
Mediașfl 
Slisabetopole 
Sigișăra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovtl 
TimișO

Predealu

BucurescI

cele dintre liniile grâse.

7.40 2.—
11.05 3.581
2 02 5.281
4.12 6.58
— —

f — —
7.33

— 8.04
— —
— —
__ 8.58
— 9.28
— —
— —
— —
__ —

10.28
11.00 _
11 19 —
12 30 _

1.01 _
1.06 _
1 13 _
1.20 __
1 41 _
2.(0 __
2.35 _
2.48 _
3.20 _
3 36 _
4.00 _
4.35 __
5.12 —
5.37 —
7.02 —
7.43 —
8.11 —
8.41 —

( 9.21 —
( —

1
( —
( — —

3.10
__ 738
—540

9.14
9.24
9 41

10.19
11.38
12.18
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

6.20
9.34

11.26
1.38
2 06
2 17
2.40
3.24
3.47
4.07
4.33
5.15
5.31
5.55
6.07

6.24
6.43

8.09
11.4C

2.31

7.08
7.36
9.06
9.53

10.—
10.09
10.19
10.48
11.14
12.12
12.30

1.12
1.32
2.18
3.03
349
4.28
6.16
7.06
7.46
8.25
9.15

1.55
2.53

3.28
9.35

Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, ZernescI

Bsidapesta- &radft-Teiușft.

Trenă 
oniDibufl

Trenă 
onunbus

Trenă de 
persâne

Trenă de 
pereăne

Trenă
de peraone

Trenă 
omnlbu

Teiușft 11.24 — 2.40 Viena 11.10 12.10 ___

Alba-Iulia 11.39 — 3.14 Budapesta 8.20 905 —

Vințulă de joșii 12.30 — 4.22 11.20 12.41 —
Șibotă 12.52 — 4.50 mok 4.10 5.45 —
Orăștia 1.01 — 5.18 Ar -dii 4 30 6.— 7.04
Simeria (Piski) 2.03 — 5 47 Gloguvațtt 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Braniclca 3.23 — 7.02 Pauliș 1 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-: îpova 5 41 7.10 8 36
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6(9 7.37 __
Zam 4.25 — R.ll Berzova 6 28 7.55 ___ 1
Soborșin 5 30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bârzova 5.56 — 9 33 Zam 8 01 9.12 —

Conopă 6.27 — 9 53 Gurasada 8 34 9.41 —

Radna-Lipova 6.47 — 10 27 Ilia 8 55 2. 8 —

Paulișă 7.28 — 10.42 Braniclca 9 19 10.17 —

Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 951 10 42
Glogovață 7.59 — 11 25 Simeria (Piski) 10.35 11 07 —

Aradft 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szoluok 8 42 — 4.52 Șibotă 11.43 12.— —

(| — I — 5.12 j Vințulă de jostt 12 18 J2.29
Budapesta — I - 1 8.20 Alba-Inlia 12 36 12.46 —

Viena — I 6.05 I TeSuijft . 1 29 1.41 —

Aradd-Tlgaiișăra
I

8inaeria (Piski) Petroșeni

Trenă Trenă de Trenu Trenă de Trenă Trenă
omnibue por a Ane mixt peredne omnlbni mixt

Airadft 5.48 6.05 sjiimerta 11.25 2.42
Aradulă nou 0 19 — 6.33 Streiu 11.58 — 3.25
Nâmeth-Sâgb 6.44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 4 16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orezifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
Merczifalva — — — Banița 3.05 — 6 40
’S'inaișidra 9.02 — 9.08 PetroșenI 3.37 — 7.12

Tinniș6ra>Aradft Petroșenl—Simeria (Piski)

Trenă de Tronă de Trenă Trenă Trenă Trenă
peraăne peraAne omnibus de pers. onjnlbae mixt

Timiș6ra 6.25 ___ 5.00 Petroșeni 10 07 6.10
Merczifalva — —

___ Banița 10 48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6 32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12 05 — 8.20
Nâmeth-Sâgb | 8.36 — 6.23 Hațegă 12 42 9 01
firaduiă nou 9.11 — 8.61 Straiii 1.22 — 9.52
AptMlfi | 9.27 — 8.17 MtMerfn 1.53 — 10.31


