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NK 144 Vineri, 3 (15) Iulie. 1887.NOU ABONAMENTU
la

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Cu I Iulie 1887 st. v., s’a începutu unft nou 

abonamente pe trilnniulft Iulie, Augustă și Sep- 
teuivre la care invitămu pe toți onorații amici și spri
jinitori ai foiei nostre.

Prețulu abonamentului:
Pentru România și străinătate: 

pe trei luni 10 franoi 
„ ș6se „ 20 „
„ unu anu 40 „

face mai ușorii și mai

Pentrn Anstro-Uugaria:
pe trei luni 3 fl.
„ ș6se „ 6 „
„ unu anu 12 „
Abonarea se p6te 

repede prin mandate poștale.
Abonațiloru de păn’acttm li - sc recomandă 

a însemna pe cuponă nnmăruln fâșiei sub care 
au primită (jiarulu.

Domnii cari se vortl abona din nou se binevoescă 
a scrie adresa lămurită și a arita și posta ultimă.

Brașovu, 2 Iulie 1887.
Astăt}' va primi prințulu de Coburg depu- 

tațiunea condusă de președintele camerei Toncev, 
care a fostu trimisă de Sobraniă spre a-i comu
nica votulă națiunei bulgare și alu invita să vină 
în țâră și să ocupe tronulu Bulgariei.

Se crede că prințulu de Coburg, fără de a 
mai aștepta confirmarea Porții și aprobarea pu- 
teriloră, va Călători în Bulgaria, unde este aș
teptată cu mare nerăbdare.

Dâcă se va adeveri acâsta, și o telegramă 
mai nouă ne asigură, că cei din prejurulă prin
țului au declarată, că se va adeveri, atunci cești 
unea bulgară întră în o nouă fașă și mai încurcată 
ca t6te prin cari a trecută pănă acuma.

piarele rusescl dau a se înțelege, că în Pe- 
tersburgă s’a prevăzută, că prințulă de Coburg 
nu numai va primi alegerea dâr se va și grăbî 
a merge în Bulgaria și a aștepta acolo hotărîrib 
puteriloră. După aceste (Jiare Germania, Austria 
și Anglia ară fi manevrată împreună pentru ca 
să se dobendâscă acest resultată; de aceea dau 
sfată cabinetului din Petersburgu ca să se țină 
încă reservată și se continue a observa atitudinea 
pasivă de pănă acuma în afacerea bulgară căci, 
dică ele, nu va trece multă și situațiunea se va 
schimba în orientă cu totulă în favârea Rusiei.

Caracteristică este, că și foile autorisate ger
mane reeomandă aceeași atitudine passivă în ces- 
tiunea bulgară și cabinetului germană. Se 4’ce 
că Germania nici nu va recundsce, der nici nu 
va combate alegerea prințului Coburg.

Intr’aceea bate la ochi, că cercurile oficidse 
berlinese nu voră să fiă declarată prințulă de Co
burg ca prință germană, ci ar vrea să-lă pună 
în inventarulă Austriei, deorece se află de faptă 
în serviciulă militară austro-ungară. Gazeta o- 
ficială de Coburg a fostă provocată cârta asupra 
acestei întrebări, susțiindă, că prințulă de Co
burg e supusă autorității ducelui de Coburg 
și că prin urmare este prință germană. Sco- 
pulă acestei foi a fostă să împedece mergerea 
prințului în Bulgaria, care nu e pe placulă du
celui actuală de Coburg.

E ușoră de înțeleși! de ce Germania se fe- 
resce de a lua responsabilitatea pentru prințulu 
de Coburg, pe care îlu declară austriacă și de 
ce continuă politica de „nu sein n’am văc}ută“ 
față cu Bulgaria.

Are principele de Bismark temeiuri destulă 
de tari spre a nu o rupe cu Rusia. Mai greu 
este însă a înțelege purtarea Rusiei, care pare a 
fi decisa să continue și după acâsta politica ei 
de așteptare.

In privința acâsta au dreptate, credemă, cei 
ce reamintescă, că în timpulu din urmă diplo
mația rusâscă șl-a alesă ca parolă, de-a rămână 
pasivă în Orientă și a-șl îndrepta tdtă atențiunea 

spre occident.fi, unde se va desfășura mai cu- 
rendă său mai târejiu lupta decisivă.

Astăijî interesele mareloră puteri suntă așa 
de încrucișate și încâlcite unele de altele, încâtă 
abia se mai p6te admite probabilitatea unui răs- 
boiu isolată, numai între două puteri. T6te pu
terile se pregătescă pentru momentulă, când va 
esploda mina, care pare a fi menită să aprindă 
totă continentulă europână. Și opiniunea gene
rală este acjl, că acâstă mină se va aprinde mai 
înteiu pe câmpurile de dincolo de țărmii Rinului, 
unde s’au dată din vechime bătăliile cele mai 
mari și mai decisive pentru sdrtea Europei.

Este vorba de lupta viitâre dintre Francia 
și Germania, pe care o așteptă Rusia spre a mo- 
bilisa și ea în Orientă.

Totă mai încordate devină pe <}i ce merge 
relațiunile dintre FrancesI și Germani și demon- 
strațiunile din urmă petrecute în Parisă au ama
ntă în gradă așa de mare spiritele germane în- 
câtă organulă lui Bismark sfâtuiesce pe Germanii 
din Parisă, ca în cursulă sărbărei naționale, ce 
se va severși adi în Francia, să nici nu se arate 
pe strade și să-și închi4ă prăvăliile.

Rusia și Germania potă fi deocamdată câtă 
de pasive față cu alegerea prințului bulgară și 
cu suirea-i pe tronă, acâsta însă nu va pută li
niști pe nimeni pentru viitori!; nimeni nu va 
pută crede că prin acâsta se va fi înlăturată pe- 
ricululă marelui răsboiu, ce se aștâptă.

Merită a fi amintite aici cuvintele ce le-a 
pronunțată fostulă ministru de esterne italiană, 
conte Robilant, în senată, cu ocasiunea discu- 
siunei asi pra creditului pentru espedițiunea din 
Africa, cu privire la seriositatea situațiunei 
de față :

„Putemă crede11 — (jise Robilant — că 
pentru momentă nu ne stă înainte pericululă 
unui răsboiu europeană, eu am însă multe teme
iuri și încă cele mai bune, ca se nu fimu cu în
credere nemărginită în acestă credință. De cumva 
va trebui să bubue încă odată în Europa tunulă, 
atunci nu e permisă să fiină angajați în altă 
parte. “

Plecarea prințului Rtidolfă din Cernâuțl.
In 9 Iulie dimineța prințulă de corână Rudolfă a 

plecată din Cernăuți fiindă de față Metropolitulă Morariu 
AndrievicI, vicarulă generală artiimandritulă CiupercovicI 
cu membrii consistoriului, comandantulă țării, comandan- 
tulă slațiunei, comiietulă țării cu căpitanulă țării br. 
Wassilko, consiliulă comunală, exministrulă Petrino cu 
câțiva boerl, reuniunea română de cântări „Armonia", 
care întâmpină pe prințulă de corână cu strigăte de „să 
trăiască", și alte notabilități ale orașului. Când prințulă 
de corână se sui în vagonă, isbucniră strigăte de >să 
trăiască", care luaseră ună caracleră demonstrativă — 
precum scriu corespondenții foiloră din Viena și Pesta— 
der care fură năbușite de strigătele Nemțiloră ce se aflau 
imprejurulă și in apropierea prințului de coronă. Trenulă 
porni er musica cânta imnulă austriacă.

Katcoff și România.
„Moskovskije Viedomosti“ se ocupă într’unft 

articulu de starea lucruriloră în Orientă și con
stată că popârele balcanice, după ce câtva timpii 
au fostu atrase de curentulu antirusă, acum au 
începutu a’șl întdree privirea drăși spre Rusia. 
Articululă se ocupă apoi în trdcAtîi de Serbia, 
de Bulgaria și de Grecia, și se opresce la Ro
mânia, despre care <|ice:

Cu deosebire remarcabilă și importantă pentru Iotă 
Orientulă creștină este mișcarea actuală din România.

Starea lucruriloră in România trebue să atragă in 
mare măsură atențiunea Rușiloră. Suntă treizeci de ani 
de când diplomația rusâscă a dată uitărei pe Moldova și 
Valachia, atâlă de strînsă legate cu noi și înrudite spiri- 
lualmente cu Rusia.

Vechii prieteni ai Rusiei, Omenii de pe la 1830 
din BucurescI și Iași încetulă cu încefulă au murită 
Noua generațiune, care părăsită de Rusia șl-a făcută 
educațiunea in Francia și Germania, s’a înstrăinată cu 
totulă de Rusia, n’a mai cunoscut’o, său amăgită de doc
trinele cosmopolite și de intrigile politicei de jafă din 
străinătate, a fostă condusă de prejudiții față cu Rusia. 
Nici nu putea fi altfelă: diplomația nâstrâ n’a făcută ni- 
mică pentru mănținerea vechiloră legături și simpatiiloră 
istorice ale poporului română pentru Rusia. Tradițiunile 
lui Petru celă Mare, ale Caterinei II, ale lui Nicolae I au 
fostă uitate. S’au uifa'ă și înțeleptele cuvinte ale lui 
Rodofinikin: „In orientă, agenții noștri trebuescă acre
ditați nu atâlă pe lângă curți, ci pe lângă pop6re«. Di
plomații noștri au crezută că și-au tăcută datoria dâcă 
au schimbată câteva complesențe convenționale cu mi
niștrii și au asistată la banchetele dela curte.

Der nu s’au stinsă incă cu totulă adevărații pa- 
trioți din România cea unită cu noi prin credință. Firele, 
care legă pe poporulă română cu Rusia, nu s’au ruptă 
încă cu totulă și fundainentulă esistenței sale nu s’a sur
pată. Ș: aici mai găsimă bărbați, cari suntă una cu noi 
și cari țină morțișă la solidaritatea spirituală cu noi. 
Primimă scul bune din România și sperămă că vomă 
primi și mai bune, și mai sperămă că pe basa sfințeniei 
comune a esistenței nostre, a bisericei orientale, vomă 
putea intra în relațiuni mai strînse cu bărbații din opo- 
sițiuneâ d’acolo.

Demonstrațiunl anti-austro-ungare în 
Belgradfl.

Din Belgradă se telegrafiază, că în nâptea de 11 
spre 12 Iulie s’a întâmplată ună mare escesă la restau- 
rantulă Pachenas situată pe Buievardă. .Omladiniștii" 
au făcută o demonstrațiune monstră contra cântărețiloră 
populari austro-ungarl și contra orchestrei de dame, care 
dedeau concerte in salonulă restaurantului. Peste 200 
tineri armați cu bastăne și cu „casse tete" (boxurl) pă
trunseră în sală și împedieară pe comedian! și pe or
chestră de a urma representația. Câțiva turburători au 
ținută discursuri patriotice și au insistată asupra necesi- 
țăței unirei tuturora Serbiloru residenți în actstă parte 
și in cealaltă a Savei, precum și cei cari trăescu în cea
laltă parte a Dunărei. Alțl tineri țineau discursuri mul- 
țimei și cereau expulsarea tuturoru străiniloru, cari lo- 
cuescă în Serbia. Gendarmeria a intervenită în urmă și 
a împrăștiată pe turburători.

Revederea Regelui și Reginei Serbiei.
Cu fote soirile date de (jiat'e despre o neînțelegere 

între Regele și Regina Serbiei, precum și despre esistente 
intențiuni de divorță între părechea regală, revederea a- 
cesteia în Belgradă a fostă forte cordială. Regina Na- 
talia și principele moștenitoră Alexandru, întorcendu-se 
din Rusia, au (oslă primiți in Belgradă de Regele Milană 
înconjurată de miniștrii, de contele de Henghelmuller, mi- 
nislrulă Auslro-Ungariei, de colonelulă Dassoviel, atașată 
militară pe lângă legațiunea austro-ungară, și de d. Per- 
siani ministr.dă Rusiei, de d. Ghica ministrulă României. 
Majestățile loră s’au salutată fârte cordială. Regele a 
sărutată de mai multe ori fârte căldurosă pe augusta sa 
soțiă, precum și pe principele moștenitoră. Primirea a 
fostă forte strălucită. Ună mare numără de demnitari și 
de persâne de rangulă de susă au luată parte și regina 
a distinsă mai mulțl prin alocuțiuni fârte amicale. Pu- 
bliculă a salutată pe regina în (impulă parcursului cu 
strigăte entusiasle de „Zivio".

Din afarft.
Noulu ministeră bulgară este constituită sub 

președința lui Stoi Iov. Crisa s’a delăturatu. 
Ministrulă de esterne este Na ce viei, dr de in
terne este Dr. Strausky, bine cunoscută de 
pe timpulu revoluțiunei rumeliote.

Bulgarii pară a fi siguri că prințulă de 
Coburg va primi invitarea de a merge ime
diată la Sofia; privirile loră se îndreptă acuma 

occident.fi
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spre Constantinopolu și Petersburg. Despre ho- 
tărîrile Sultanului față cu alegerea prințului bul
garii nu se scie încă nimicii, er câtă pentu Rusia 
„Novoje Wremja“ îi dă sfatulă să lase Bul
garia în sdrtea sa, pănă ce cestiunea orientului 
se va c6ce mai bine; atunci Rusia celu putinii 
va fi scutită de a cere dela unii și alții săi facă 
câte o plăcere.

„Gazeta de Coburg" susține că prinț.ulă 
Ferdinand de Coburg este unu prinții germanii 
nu austriacă și că șefulă casei princiare ducele 
de Coburg nu i-a dată prințului voia să 
primdscă cor dna bulgară.

Caracteristică este, că „Novoje Wremja“ 
declară alegerea prințului de Coburg ca o ma
noperă a Austro-Ungariei și a Germaniei. „Turcia 
(Jice elă, se pare că a sciută de acdstă intrigă, 
tdte au fostă pregătite și s’a sciută că prințulă 
de Coburg va primi alegerea". Numitulă diară 
speră însă, că prințulă de Coburg va sfecli-o 
curândă în Bulgaria și atunci Rusia va pută 
păși pe scenă; pănă atunci să se pregătăscă de 
răsboiu.

Așa scrie și „Pe t e rs b u rg i a Wiedo- 
mostti" că politica expectantă este acuma 
cea mai favorabilă pentru Rusia și adauge, că 
pănă când puterea în Bulgaria se va afla în 
mâna unoră agențl austriacl și englesl nu va pută 
fi vorbă de o regulare durabilă a crisei bulgare.SOIRILE PILEI.

Jiudap. Tageblatl" scrie: „Fabrica de mobile din 
iemnă încovoiată a frațiloră Hornung a fostă mutată 
din Codlea, cerculă Brașovului, în România și cu ea au 
emigrată totodată 60 familii de lucrători la noua fabrică. 
Dintre industriași anume au emigrată în timpulă din 
urmă ună mare numără din cerculă Brașovului și din 
partea de susă a Săcuimei în România, și in ă cea mai 
mare parte cu familiile lord. Aceste împrejurări voră 
îndemna municipiulă comitatului Brașovă a propune gu
vernului măsuri potrivite a restrânge emigrarea.» — Ce 
alte măsur’, decâtă imheiarea convenției?

—x—
Batalionulă 28 de vânători staționată in Făgărașă, 

compusă aprăpe esclusivă din Români, a serbată la 27 
Iunie aniversarea victoriisei lupte dela Trautenau.

—x—
♦ Unirea" din Bucuresci are seiri positive că, cu 

tăte telegramele ce s’au publicată pănă acum, exportulă 
de cai din Austro-Ungaria nu este permisă.

—x—
Aceluiași cjiarfl 1 se comunică, că d. sen toră 

Eduard Gherghel, președintele societății anti-israelite din 
România, a adunată de prin diferite localități din Ro
mânia, Francia, Germania, Austria, Anglia, Rusia și Po
lonia mai multe acte importante la cestiunea israelilă, 
pe cari le va da publicității.

—x—
In Ciachi-Gârbeu s’a deschisă ună noă oficiu tele

grafică cu serviciu de Ji mărginită.
—x—

Duminecă diminâța s’a simțită în Aradă ună cu
tremură de pământă, care a durată mai multe secunde 
in direcțiunea Timișăra-Aradă. In Orczidoif s’a dărîmală 
ună coșă furloiu.)

—x—

Soirile despre ivirea colerei în Sicilia suntă alar- 
man’e. Din Cafania fuge poporațiunea. In cursă de 
trei dile se ivescă câte 200 cașuri, dintre cari 70 pro
cente cașuri de morte Garnisâna, care e cumplită bân 
tuită, a tăbărilă afară din orașă in corturi. C.olera s’a 
întinsă și în Messina și Palermo.

—x—
Br. Hirsch din Parisă a trimisă 500 000 franci în 

aură pentru incendiații din Botoșani.
— x—

La Cucuteni, in România, s’au descoperită mai 
multe anticifățl de mare valore istorică. Prima impre- 
siune este, că aceste anticilăți ară data din cea mai 
vechiă epocă dacică, despre care vorbesce istoria. Unii 
pretindă, că densele ar fi mai vechi. De notată este, că 
idolii găsiți sâmănă forte multă cu idolii aflațl <le Schi e- 
mann la desgroparea Troiei. Săpăturile se urmâză cu 
multă băgare de sâmă, scrie »Răsboiulă,“

„Gazeta Săteanului*  e numele unei reviste, de cil 
noscințe necesare, ce apare, în ună chipă fărte regulată 
de patru ani de Zile, în R.-Sărată (România) sub direc
țiunea d-lui C. C. Datculescu și care formâză la finea 
flăcărui ană ună frumosă volumă bună de consultată în 
mai multe împrejurări. Acestă revistă vedemă cu plă
cere, că se îmbunătătesce din ce în ce, atâtă prin varia 
țiunea materieloră ce publică și care emană dela o co- 
laborațiune numerăsă și sciutore, câtă și prin ilustra- 
țiunile sale numerâse și artistice. Astfelă în anulă acesta 
• Gazeta Șatenului*  dă: 16 pagine de materie bine în
grijită și variată; o copertă; gravuri negre cu îmbelșu- 
gare lucrate în Parisă cu multă acurateța, representândă 
plante agri :ole și horticole, animale, vederi și instrumente 
industriale și agricole, gravuri de cunoscințe utile etc.; 
gravuri culorate în reliefă. lucrate în Berlină, represen
tândă animale utile și stricătâre, gravuri colorate de di
ferite plante pentru mica și marea cultură, lucrate în 
Parisă; heliografii în plante atașate la diată; photoglypti» 
(fotografii) lucrate inadinsă pentru .Gazeta Șatenului» de 
renumita casă din Parisă >Leinercier*  înfățișăndă omeni 
meritoșî din țâră, precum d-nulă P. S Aureliană etc. 
etc. etc. A esiă revistă, unică in felulă ei in România, 
și cea mai artistică și bogată ilustrată din câte apară 
in România, ese de 2 ori pe lună, fottnaiu broșură, 
-ibonamentulă e numai 10 lei pe ană. Deși acestă mo 
destă costă nu representă nici valorea folografieloră ce 
dă în acestă ană, der fiăcare abonată odată cu trime- 
terea costului abonamentului p6te cere unuhl din cele 3 
premii ce trimete și oferă gratuită și care costă cela pu 
țină 5 lei. Astfelă că: Abonamenfulă la „Gazeta Să- 
tenului' nu costă nimică. Invitămă pe cetitorii noștri a 
se abona la acâstă merităsă publicațiune sc6<ă eu atâta 
îngrijire de fondatoruiă ei d-10 C. C. Datculescu, seu. 
decă voescă a iua înainte canoscință de acestă revistă, 
a cere ună numără de probă, ce se va trimite franco 
ori cui îlă va cere.

*) Tristă lucru că autoritățile năstre școlare au 
lăsată să ajungă terorismulă așa departe înr-âta bieții 
învățători să tremure când audă că s’apropiă de școlă 
câte o bidiganiă ungurescă. — Red.

De lângă lara de josu, ultima Iunie 1887.

Stimate D le Redactoră! In Nr. 128 ală „Gaz. 
Trans “ ați publicată ună raportă din comitatulă nostru 
relativă la alegerea de deputată, în Turda. Aprobă tăie 
cele scrise în acelă raportă, insă pentru completarea lui 
aflu necesară a mai da în publicitate câteva „bulendre- 
său cum le <j,ce Domnulă X în raportulă său „paseri 
de ndpte". Acesta însuși mărturisesee, că nu i-a cunos
cută pe toți aceia, cari s’au făcută unelte la „ridicarea 
furciloră spre a sugruma națiunea noslră română." Etă-i 
dâr: 1. Ioană Samuilă preotă gr. cat. 2. Iosifă Todo- 
reanu preotă gr. or in Ocolișulă mică, 3. Simionu Mi
halț/ învăț, in Oticalală, 4. Vasiliu Popă înv în Jara. 
5. Georgiu Hermanu înv. in Hâsmișă, 6. Ștefană Arion 
înv. in Agrișă, 7. Ioană Hidegu înv. in Lita romană, 
8. Alexandru Bota inv. in Șutii, 9. Iosifă Munteană 

înv. în Seeelă, 10. Vasiliu Rușdea înv. în Poceaga înfe- 
ridră 11 Iosifă Șolca fostă înv. in Băișăra și ală 12-lea 
V. IJagău inv. în Muntele Bâișdrei. Etă încă doispre

zece lșcarioteni, cari trăieseă din pila și soddrea Ro- 
ânului.

Aflu necesară a mai aminti și din cele petrecute 
la masa vendării dela birlulă „Corona": Preotulă Va
siliu Forcășanu din Heșdate — care altcum intre preoții 
din jurulă nostru trecea de omă cu respectă, zeloșii, 
și apărătorii eansei năstre naționale insă pentru ale
geri de depiitațî dietalî, pdte va fi cugetată să facă și 
elă ce facă și alțl bulendroșl — a toastată in limba 
maghiară, intru sănătatea deputatului „română*  Popa 
Samuilă, bine ințelesă că după ce a linsă bînișoră bli
dele și a golim mai multe pocale din băutura patriotică 
ungmescă, după care lo.isiă au urmată apoi «ejenurl» 
îndelungate.

Asemenea preolulă 1. Hategan din Sălciva inferi- 
6iă, inspirată fundă și elă paste măsură de zelulă pa
triotică, s’a acățată ca de funea clopotului, să vorbăscă 
ceva pentru sănătatea deputatului română, insă degene- 
rândă la nisce bădărănii, amicii săi aflară de bună lu
cru ală lîri afară din sală.

Deputatulă Pupa Samuila „ca română» după cum 
l’au insinuată corteșii săi, s’a cercată noroculă să toas
teze românesce, ceea ce mare bucurie a causată intre 
lșcarioteni. Adevărulă e că elă nu scie nici o bîtcă ro
mânesce, ci prolo-pretorele Szdts i-a compusă pe româ
nesce câteva espresiunl ’>e nnă petecă de bârliă, și re- 
citândă ca papagalulă, și-a împlinită datorința față de 
clienții săi.

Din ceri ulă larei mulți alegători români cedândă 
presiunei au luată parte la alegeri, numai din comunele 
Ocolișulă mare și Runcu n'a luată parte nici unulă.

Unu pasivistu.

Sălagiu, 7 Iulie 1887.

Pe sub Meseșiu in părțile Rezului s’au începută 
esamenele de veră in 17 Maiu a. c. in ajunulă alege- 
riloră de deputați dietalî. La esamene a umblată Ins
pectorul șcăleloră confesionali, neobositulă și bravulă 
bărbată Alimpiu Barboloviciu, Vicariulă Silvaniei, din- 
preună cu comisiunea esmisă din partea despărțământului 
XI ală Associațiunei transilvane.

Ce să vedl insă, cu vre-o două c^ile înainte de în
ceperea esameneloră toți învățătorii căpătară ună cer- 
culară dela Vicarulă Silvaniei,J cum că inspectorulă re
gescul de șcâle maghiarii Kerekes lozsef din Zelau, l’a 
avisată, ca să-i spună cândă se voră începe esamenele 
căci densulă, dimpreună cu solgăbirăulă din cerculă 
Crasnei, va lua parte la tdte esamenele. Acâstă scire i-a 
cam pusă pe cugete pe învățători și mai alesă pe cei ce 
nu se sâmtii destulă de tari in limbă.Insă ce a fostă 
causa nu potă să sciu, sâu păte ploile cele mari și dru
murile vicinale rele, destulă că nu a luată parte la 
esamene nici inspectorulă nici solgăbirăulă, decâtă numai 
in două comune, în Mărină și Peeeiu mai pe urină.

Progresă a fosiă bună în tăte comunele și din tăte 
obiectele prescrise prin lege, după planulă de învăță- 
mentă da^ă dela ordinariatulă de Gherla, toți învățătorii 
aveau programa făcută și pusă pe mesă înaintea comisiei.

Der totuși Cizeruilu, Pria, Cățelulu rom. și Băni- 
șarulă au escelală. Acei învățători nu numai că suntă

FOILETON U.
(2)

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

I.
Cununia cu Marea.

— Pe laculă Garda, în Lombardia? întrebă unulă 
din curioși.

—• Da.
— Isola bella este proprietatea puternicei familii 

Martinengo. Donna, ca să fiă mai aprope de bărbatulă 
său, se retrăsese în insula acâsta pe când era Brescia 
asediată. Trăia singură cu câteva slugi și cu fia-sa, care 
era numai de câteva luni. Acolo a și lovit’o mârtea.

— Ce felă de mărte? întrebară unii apropiândn șl 
capetele de ală celui care vorbea.

— Batista Martinengo afirmă că contesa a murită 
de durerea ce i-a pricinuit’o suirea morții soțului său.

— Va să Batista locuia la ună locă cu tâ
năra contesă?

— Ba nu, elă se băfea sub cârdurile Bresciei eu 
rudă-sa și elă îșl luă singură sarcina să se ducă să in- 
sciințeze pe văduvă.

— Cam ciudată ! — Zlse unuhl din cei ce ascul
tau. — Dâr copilița?

— A murită și ea! răspunse âr naratorulă.
Grupulă curioșiloră primi vorbele acestea din urmâ 

eu ună murmură plină de grdză și de compătimire.
— Paolo Martinengo n’avea altă moștenitoră de

câtă pe vărulă său Batista? <Jise în sfârșită unulă din

tre ascultători, care părea că’șl însușise dreptulă d’a re- 
presinta opinia publică.

— Nu, n’avea altă rudă.
— Așa că murindă și nevasta și copila lui Paolo. .
— Căpitanulă Batista, pe care l’ațl văZulă trecând 

adinâori, este singurulă moștenitorii ală ramurei mail a 
Martinengiloră și, astfelă i s-a și dată lui averea Io’ă 
cea mare. Iacă trei morțl una după alta pentru cari 
frumosulă căpitană n’are să pdrte multă vreme doliulă ; 
nu vi se p re și vouă totă așa frațiloră ?

To’ă lumea pricepea răutatea ascunsă in vorbele 
acestea.

Lângă vorbitoră era o tânără, ale cărei forme pu 
ternice, frumsețe cam bărbătâscă, palsare perdută și o- 
cliii mari negri expresivi dovedeau o fată d’aeele cura- 
giose cum vin totdeuna din llir.'a ca să-și câștige traiuhl 
in Veneția.

Fata asta de mai multe oii înpunsese cu cofulil 
pe vorbitorii ori îlă trăsese de mânecă pentru ea să-i 
dea să pricepă să fiă mai cumpătată la vorbă. Deastă- 
dală iri-ă îlă trase cum să cade de brață Zl( ându-i :

— Taci, Pietro, din pricina la o să ni se întâm
ple vre-o nenorocire.

Toți câți erau slrînși împrejurulă vorbitorului se 
gândeau fotă ea llirianca, adecă că vorbilorulil vorbise 
prâ multe; d’aceea chiar acelă care părea că j6că ro- 
lulă corului în tragediile greceșd se g-ăbl să traducă 
gândulă generală răspun^ândă nesocotitului Pietro:

— Dâcă limbile cele potă birfi despre mârtea ne
prevăzută a nevestei și a fiicei lui Martinengo, nu i mai 

puțină adevărată că șefulă familiei a fostă ucisă în fața 
vrășmașului d’ună glonță trasă după Zidurile Bresciei

— Cine scie decă glonțulă a pornită întradevără 
de unde Z’cI» ori decă n’a fost lovită pe la spate? _
țlise încăpăținatulă Pietro.

— Paolo Martinengo a murită d’o plăie de glânțe 
care l’a isbită drept ă in pieptă 1 — Z'se ună glasă pu
ternică. — Elă a căZulfl ca ună viteză lângă mine sub 
Zidurile Bresciei. Asta țl-o spună eu și trebue să mă 
cretp.

Toți, uimiți, se intărseseră și putuseră vedea figura 
marțială a unui soldată încă pre tânără, ună sergentă, 
care, apucândă pe vorbitoră de nmără îlă învîrt) în locă 
așa că’lă întorse eu fața spre mare.

— Escelență! Z|se ticălosulă.
Soldatulă întinse mâna, și arălândă departe dru- 

mulă de apă rămasă liberă intre semnele drumului prac
ticabilii, care ducea pănă la Adriatica printre lagunele 
primejduise;

— Șeii tu ce este asta ? îlă întrebă.
— Da esielență... — Zise vorbitorulă vânătă de 

frică. — Nii’i nimeni în Veneția care să nu scie din 
auZite ce este canaliile Orfano.

— Ei, bine altădată să faci bine să ți pui frâu 
limbei, dâcă nu vrâi să te asvîrlă în apă 1 d'se soldatul.

Canalulă Orfano se bucura d’ună renume destulă 
de fiorosă p in poporulă de josă ală Veneției pentru ca 
amenințarea soldatului să umple de groză numai de<âtă 
pe toți. Din fericirea loră tocmai în clipa acâsta se 
deschiseseră porțile de aramă ale bisericei Sf. Marcu. 
Goii-giulă se pregătea să e-ă. Toți se uitară numai în- 
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cualificațî și prieepă chemarea dâr o și împlineset) cu 
acurateța și suntă demni de <h-marea lord, deci potă ii 
fălo.șl aveudă cunoștința liniștita.

Deși contrarii și teroriștii rjilei vă puni) iotă fel'ilă 
d‘ pedecl pentru <ă nu le vorbiți limbi Ioni maghiară 
după plaeuli) lord <| i endu-vă că nu sunteți patrioțl buni 
mergeți înainte, nu văjperdețî curngiulă. împliniți vă che
marea iotă ca până acum, esemplu celoră din giuri).

Să vorbimi) acum și de comuna Marină și Peceiu, 
unde a fostă -Maria Sa- inspectoruli) și solgăbirăulă; in 
Mărim) esnmeniilă a foști) îndestuhtori). De aici veniră in 
Peceiu, și vt cfl vulpea ișl scie alia prada sa. Dcmnuh) 
învățători) Flore Epure începu a esainena mai inlâiu din 
religiă. A<ăsta a mersă românesce. După aceea începu 
din celelalte obiecte in-ă Iotă unguresce, școlarii mai toți 
vorbeau unguresce, nici că auifiai pe învățători espri- 
mânduse românesce, elevii declamau, cântau, analisau, 
tăie unguresce. învățătorul^ F.ore Epure a făcută mare 
progresă din limba maghiară, școlarii au fostă mulțî pre 
miațl, parte cu 1 I). parte cu 50 cr. din partea solgă- 
birăului, și docențele a fostă premiată c’ună saeă de 
laude că e „patriotă bună'. T6te au mersă forte bine 
pe unguresce, esamenulă a avută ună caracteră ungu- 
reseă, așa că solgăbirăulă de bucuriă nu și-a țipată 
(luată iosu) nici pălăria, ba nici chiar ciubuculă din 
gură sub durata esamenului, ci scotea (urnă ca pe ună 
hornoi de mai că nu se vedeau unii pe alț'i chiar și sub 
durata rugăciuniloră. Poftimă cultură ungurescă! Ore pen
tru ce nu a intervenită inspectorulă regescă, dăcă de 
cei confesionali nu s’a genată ? In fine se depărtară cu 
toții mergăndă dispunătorii prea indestulițl dicăndă că 
așa progresă să Iacă toți docenții din giură.

Pupă câteva (file dreptă răsplată ilă aleseră pe 
domnulă învățătoră Flore Epure corteșiu pe partea can 
didatului guvernamentală Georgiu Lorinczi, ii deteiă pa 
r mi-se 25 II. v. a. și merse sărmanulă vai de elă din 
sată in sală pe la notari, docințî, jucjî comunali, și pe 
la preoți unde a îndrăsniti) rugăndu i să stea pe partea 
lui Lo-in zi. purtândă epistole cu bani de ai lui Iuda, 
numai ca să și potă câ|ăta con oți.

Etă deră o pasăre de nopte, insă aslutulă se sciu 
scote, și face ca lumea să-la judece de Români) bună. 
Ce tăcu? Când trebui să mergă la alegere, merse la ins 
pectorulă reg. școlară din Z-dau, ii spuse să-lă elibereze 
deln mergerea la votisare căci de va merge atunci popii 
de Români) ilă voră ueide cu petrii. Inspectorulă ilă 
eliberă, numai să facă ea să mergă toți alegătorii din 
Peceiu Și domnulă corespondentă sub anonimulă >Amâ- 
rîtulă« în No. 133 ală „Gazetei Transilvaniei14 dala de 
sub Rezu cerculă alegătoră a'.ă Z Inului, pe ună învăță 
toră ea și Flore Epure ilă lasă să rămână intre invăță 
torii de trebă.*)

*) Negreșilă că corespondentului din No. 133 ală 
foiei nostre nu t-a fostă cunoscută casulă cu jupânulă 
Epure. Ked-

Bezanulă.

Sciri militare.
Austro-Ungaria. Cu introducerea puscei eu repe

tiția in armată, se va scăle din regulamentul!) de eser- 
cițiu apucătura pușcei numită „Presenlarea". Causa e 
că cu noua pușcă nu se p6te eșeculi acesta apucătură 
din pricina migasinului de cartușe. Deci salutarea și 
darea onoruriloră se va face deopotrivă generalului ca și 
căprarului prin simpla lăsare în josă a manei de pe cu- 
reua puscei.

Raportil polițieneștii
Luni cu ocasiunea sărbătOtei lui Honterus la Fân

tâna Popii, doi cai înhumați la unt) cară țărănescă se 
speriată și apucară fi'ga peste loculă liberă in direcțiune 
dreptă spre publicuh) adunată grămadă Nu s’a intern- 
plata însă nici o nenorocire deărece calfa de cistnart) și 
cornistulă pompieră Ștefan Makai se reped! și sări pe 
dindărălă in cară, apucă frânele și opri caii, Curagio- 
suhi Makai fii aplaudată de întregi) publicuh).

Alahaerl diminâța Bengo Maria, fostă în serviciu 
la medicală veterinară conlumaciară Koloinan de Balaș 
a foști) dusă în spitaluh) de aci in stare inconsciă. Ea 
beuse fosfon) cu intențiune de a se sinucide și muri 
încă in cursulă dilei de erl.

Alaltăeri sera, fecioruli) Franz Kiamer in vârstă 
de 17 ani aflătoră in serviciulă vicecomptabilulu orășe- 
nescă Victoră Bover fu găsită la cantonulă ală doilea 
lângă calea ferată în stare de grea rănire. In urma 
cercetăriloră făcute s’a lămurită, că tânărulă feeioră pro
babilă a beută cu intențiune de a se sinucide o mare 
cantitate de fosforă și apoi a mai luată și hotărirea d’a 
se arunca pe șine pentru a ti ruptă de trenulă de săra. 
Nenorocitulă insă fu aruncată la o parte de locomotivă, 
sdrobindu-i bărbia și rănindu-i capulă în mai multe lo
curi. E îndoială că va scăpa cu viâță.

Alaltăeri dimineță au fostă prinse două chelnărițe 
care porniseră după aventuri și fiindă aflate bolnave 
fură duse in spitală.

Conformă unui nou stătută, chelnărițele voră fi 
supuse unui continuu conlrolă de poliție sanitară.

MulțămiU publică.
Făgărașă, Iunie 1887.

Subscrișii văifăndă că la biserica nostră este în
vechită icdna, care representeză „Imormentarea Domnu
lui14, in înțelegere cu presidiulă nostru ni amă adresată 
cătrâ credincioșii noștri onorațiori, cu rugarea să bine- 
voiască a conferi, ca să putemă procura altă icoană 
nouă.

Resultatulă adresei nostre a fostă favoritoră, că din 
ofertele incassate amu procurată atâtă tabloul intenționată 
zugrăvită pe pânză în oleu-fresco câtă și stelagiulă re- 
cerută.

Dreptă aceea credemă a nu vătăma modestia ni
mănui, când ne permitemă a da publicității numele ace- 
loră P. T. Domne și Domni, cari nl-au dată sucursulă 
sperată, despre ce nu ne amă îndoită, fiindu-ne cunoscută 
marinimositatea Domnieloră loră, de câte ori a fostă 
vorba de biserică și de scolă.

Au contribuită spre acestă scopă:
P. T. Zinca Romană 3 (1., Luisa de Gramoiu 2 fl., 

Luisa Făgărâșanu 2 fl., Elisa P. Popă 2 fl., Carolina 
Gosgarea 2 fl., Maria Florea 1 fl., Zoriea Radocea 1 fl., 
Ecalerina Negrea 3 fl., Lucreția Micu 3 fl., luliana Ma- 
ieru 3 11, Catarina Cintea 1 fl., Maria Rață 1 fl., San- 
fira Micu 1 fl Roșa Cintariu 1 fl„ Elena P. Gintariu 1 
fl., Rosalia G. G. Popi) 1 fl., Maria G. Popă 1 fl., Maria 
Brânif a 1 fl. 20 cr., Emilia Ganea 1 fl., Ana Ghișereanu 
1 fl., Maria Nic. Popă 50 cr., Solia Giora 50 cr., Maria 
Fogarasi £0 cr., Elena L. Manișoră 2 fl. — Ioană Popă 
jnn. 1 fl., lacobă Popenei iu 1 fl., Georgiu Ar. Popă 1 
II., Ioană Zachirie 40 cr . foană Popă de Breaza 1 fl. 
ioană Popă 1 II. Ioană Cepeșă 1 fl., I)r. Nicolau Motocă. 
1 fl , Ioană Ghimbeșianu 4 fl., Alesandru Micu 5 II.

Totodată ne ținemă de slrînsă datorință prin acesta 
a le esprime cordiala muliămită publică P. T. DOmne și 
Domni, pentru aceste sacrificii aduse spre infrumsețarea 
bisericei nOsire române de aici.

Ioană Gimbeșianu, Luca Manișioră,
1 epilropă alo bis. gr. cat. II epitropi) ah) bis. gr. cat.

Ultime sciri.
Sofia, 12 Iulie. — In tinipulâ din urmă se 

grămtldescii ârăijl petiții din partea foștilori) ofi- 
cetl austro ungari cerândă să fiă primiți în oș
tirea bulgară. T6te aceste petiții primescti unQ 
răspunsă negativi), căci guvernulu bulgarii nu 
vrea să primAscă oficerl străini. Acum esistă în 
oștirea bulgară numai unt) singură oficeră ger
mană ; numai acesta a fostă primită când cu în
corporarea trupeloru rumeliote.

Franzensbad, 12 Iulie. — Cornițele Petre 
Șuwalow a sosită aici. AdI a venită ună cu
rieră secretă din Petersburg. Șuwalow a fostă 
chemată în grabă la Țaru. Șuwalow 4>ce 
Rusia nu va recunăsce pe prințulă de Coburg. 
(Aici nu e vorba de ambasadorulă din Berlină, 
Paulă Șuwalow. Cornițele Petre Șuwalow a fostă 
ambasadori) în Berlină în timpulă congresului 
la care a luată parte cu prințulă Gorceakov. 
Elă a fostă respinsă din favdrea Țarului de că- 
tră panslaviști. N. R.)

Peșta, 13 Iulie. — La Racz-Almason, sată 
situată la 4 ore de Pesta, s’a constatată ună 
casă de coleră.

Berlină, 13 Iulie. — Se atribue sosirei grab
nice a principelui de Bismarck cestiunea alege- 
rei principelui Ferdinand.SCIRI TELEGRAFICE.

(Serv. part, a >Gaz. Trans.«)
VIENA, 14 Iulie. — Prințulă Ferdinand 

de Coburg primesce a<ji deputațiunea bulgară. 
Cei de prin prejurulă prințului țină ca sigură, 
că prințulă va pleca câtă mai curândă în Bul
garia.

SOFIA, 14 Iulie. — E probabilă, că starea 
de asediu se va ridica în curendă.

PARIS, 14 Iulie. — Președintele camerei 
Floquet a declarată că păstr^ză oficiulă mai de
parte. — Proiectele militare au fostă primite. 
— Ucigașulă Pranzini a fostă condamnată la 
mdrte.

DIVERSE.
Logodnă. — D-șora Valeria Pavelia și d-lă Ioană 

Tanco profesori), fidanțațî. Năsăudă 22 luniu 1887 — 
Adresămă cele mai căldurose felicitări tinerilor!) fidanțațî.

Ploiă de sânge. — „Elisavetgradski Vjestnik» ra- 
portâză, că în Dobrovelitzkovki, guvernământulă Cherson, 
a căzută deodată în (filele acestea pe la 3 Ore după 
amecfl, fiindă cerulă senină și aerulă curată, cu sgomotă 
ca cum ar cădă grindină, o ploiă colorată roșu ca sân
gele. Acestă rară fenomenă naturală a durată 8 până 
în 10 secunde.

Necrologu. — Maria Radu Pascu a încetată din 
viâță în 30 Iunie v. (12 Iulie n.) 1887 la 4 6re după 
prândă în etate de 70 ani. Despre acâslă durerOsă și 
ireparabilă perdere se încunosciințâză tote rudele, ami
cii și cunoscuții reposatei. Ceremonia funebră s’a să
vârșită Joi in 2 (14) Iulie 1887 la 5 Ore p. m. Con
ductul!) a pornită din casele proprii, târgulă Straeloră Nr. 
186, spre eimilerulă Jdin grOveră. Brașovu, în 1 (13) 
luliea 1887. Radu Pascu, soță. Ștefană, Maria, Constan
tini), Dumitru, Radu fii. Paraschiva Eliad, Mina Alexan- 
drescu. Ana Orghidană surori. Christea Orghidană cum
nată. Diamandi I. Manole, ginere. Emilia St. Pascu, Eu
genia D. Pascu, nurori,
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Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșîanu.

tr’acolo și soldatulă putu adăoga la urechia lui I’ietro 
așa ca sâ fie aurită numai de elă și de lliriana, care râ 
măsese lângă dânsulă :

— Să mulțămesci nevestei tale Jiovana, limbă blăs- 
tămată. Dăcă n’așl ține la densa ca rudenia, nu te-ai 
mai fi iiitorsă de sără in căsuța ta după lagune, unde te 
aștâptă bătrânulo Salvatoră, talălă tău.

— Vai! elă nulă aștâptă! (fise lliriana, ștergân- 
du-șl ochii.

Pietro scrîșnea din dinți de ciudă și pâte și de 
grâză, pe când Giovana stringea pe furișă mâna solda
tului (jicendu-i:

— Iți mulțămescă, Bartolomeo, îți mulțămesci), 
vere.

La munte fotă lumea se rudea în iliria.
— Să iai seină de omtilă ăsta, Giovana, fiindă că 

are venim) in vine in locă de sânge! — (fise sergentuh).
lliriana se făi u că n’aude și s'apropie de bărba

tule său, deeâti) care era mai înaltă cu capulă:
— Tu n’ai altă trâbă decâti) să dud grija familiei 

Mariinengo, pe câtă vreme șeii <â talălă tău s’a făcută 
nevăzută de erl și că eu ilă caută mereu? — ii 
(fise ea.

Cortegiuiă în vremea acesta înainta, dogde Fran- 
cesco Foscari înainte, îmbrăcată Iotă in roșu și purtândă 
pe capă bonetulă ducală, semnă ală demnității sale. O 
aclamațiă lungă isbueni, nu fimdă că Foscari era popu
lară în Veneția, elă nu era de familia destulă de veche, 
și printre cei 20.000 de cerșitorl, pescari și omeni săraci 
cari erau acolo nu era nid unulă măeară care să nu 
fiă mai pretențiosă de< âlă patrii ianulă cclă mai mândru. 

Aclamația era numai una din miile de ciudățenii ale po
porului venețiană. Va să <Jică nu pe dogele Foscari ilă 
aplauda mulțimea acum, ci spectacolulă pe care-lă aștepta 
cu nerăbdare de multă vreme și care acum era să înceapă.

In (fiua cununiei lui cu Marea, ca și in (fiua când 
fusese înălțată la demnitatea de doge, primulă magis
trată ală Serenisimei Republice era purtată pe ună felă 
de pală mare, avândă înainte) ună scaună cu 3 piciore 
pe care era pusă ună vasă mare de bronză florentină 
plină cu bani de argintă și printre cari să găseau și câ
teva monede de aură. Dogele băga mereu mâna drâptă 
în acclă vasă și o scotea plină cu monedă pe care o 
arunca poporului peste capetele soldațiloră. Dărniera 
acâsta cășuna mai adeseori lupte caraghidse, câte odată 
bătăi sălbatice și tinerimea nobilă a Veneției privea cu 
plăcere la ele din ferestrile casineloră.

Dogele era tristă. Mai de multe ori se uită galeșă 
înapoi. Vtifu că nici ună copilă d’ai săi nu era acolo 
ca altădata, în loculă reservată loră pe pală alături cu 
părintele loră. Din patru copii, câți avusese Fran<es<o 
trei muriseră ca n sce viteji Inptându se pentru Repu
blică, ceh) din urmă și mai iubită, lacobă, fusese exilată de 
Senată penfru nisce votbe mai multă nesocotite decât) 
vinovate

înapoia dogelui la câțiva pași veneau cei 60 desenatori, 
printre cari poporuh) cunoștea pe urmașii familieloră mari 
cari erau mândria și bucuria acelui bielă poporă de iloțl. 
Astfeh) unulă spunea celuilaltă pe rendă cele două-spre- 
(fece familii electorale, pe cari le compara cu cei 12 
apostoli. Familiile acestea se coborau din cei 12 tribuni 
cari aleseră pe ânteiulă doge ală Republicei Veneției in 

anulă 697. Aceste 13 familii erau: Badoer, Contarini, 
Morosini, Tiepolo, Michiel, Sanudo, Polano, Gradenigo, 
Memo, Faliei-, Dandolo și Barozzi.

In urma Senatului (Pregadi), în tnânile căruia sta 
adevărata putere a Veneției, se vedea venindă sfatulă 
celoră J,)ece, in care se recruta fiorosulă tribunală cu
noscută sub numele de Sfatulă celoră Trei, sâu mai bine 
închișii orii de Stată, depositarl neadormițl și temuți ai 
Sfatului de ț)ece. Veneau pe urmă colegiulă, Pieno Co- 
legio, cu cei 6 sfetnici ai săi pe cari îi presida Dogele, 
apoi Capi di quaranta, pe urmă cei 5 înțelepți de pe 
uscată, Gli Ordini, președintele de săptămână, Savio di 
Settimano, etc.

Nu trecu multă și cortegiuiă se strînse pe bordulă 
Bucentaurului, ale cărui flancuri acoperite cu aură fă
ceau să sclipescă la s6re cununile, arabescurile, sirenele 
și animalele fantastice cn care arta venețiană îi împodo
bise partea din josă.

Bucentaurulu era, după cum am spusă, o oorabiă 
ciudată, cu forme uriașe șiservea nu mai la ceremonia acesta.

Bucentaurulă dârme de mat bine d’ună seculă som- 
nulă lui din urmă in arsenalulă Veneției.

După Bucentaură urmau mii de gondole cărora le
gile Republicei le impuneau deja acea uniformitate po
somorită, care s’a păstrată chiar după căderea guvernu
lui venețiană și care uimesce pe slreinulă ce pătrunde 
pentru întâia 6ră în Veneția. In mijloculă acestei flotile 
de luntri, cu desăvârșire negre fără cela mai mică or
namentă, bogatulă și colosalul!) Bucentaur sămăna cu 
ună gen u monstruosă înconjurată d’ună noră de gnomi 
Ș*  sttygl. (ya urma.)
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Oursolâ U bursa da Vienj» 
din 12 Iuliu st. u. 1887.

RentA de aura 5°/c . . . 101 25
Rentă de hârtiă 5’/, ■ • 87.90 
Imprumutula căilord ferate

ungare..........................151 19
Amortisarea datoriei căi-

lord ferate de osta ung. 1
(1-ma emisiune) . . . 98.50

Amortisarea datoriei căi- 
lorO ferate de osta ung.
(2-a emisiune) .... 127, - |

Amortisarea datoriei căi- 
lord ferate do osta ung.
(3-a emisiune) .... 115 75

Bonuri rurale ungare . . 104.70 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.70 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișâ..............................  10470
Bonuri cu cl. de [sortare 104 50 
Bonuri rurale transilvane 104 90

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

vină ung.............................100.50
Imprumutula cu premiu 

ung....................................... 122.75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 122 75 
Renta de h&rtiă austriacă 81 55 
Renta de arg. austr. . . 83.—
Renta de aura austr. . . 112 25 
Losurile din 1860 . . . 137.25
Ac(iunile băncel austro-

I ungare .......................... 889 —
Act. băncel de credita ung. 284.75
Act. băncel de credita austr.281.— 
Argintula —. — Galbinl 

împărătesei .................5 95
Napoleon-d’orl .... 10.03 

j Mărci 100 împ. germ. . . 62 20
Londra 10 Livres sterlinge 126.60

Cursulu pieței Brașovi)
din 13 Iuliu st. n. 1887

Bancnote românesc! .... Cuinj . 8 62 Vând 8.64

Argint românesc..................... • 8.55 • 8 60

Napoleon-d’orl.......................... 9 97 • 10.02

Lire turcescl.............................. • 11.30 ■ 11.34

Imperiali........................................> 10.30 « 10.34

Galbeni...................................... • 5 89 * 5.93

Scrisurile fonc. «Albina» 6°/0 . » 100.— a 102 -

n ’ » 5°/0 . „ 98.— > 99-

Ruble Rusescl............................... » 113.— • 114.—

DiscontulO ... » 7—10°/, pe anO

AVISU.
Deoreec nil-ani pAl'ftsitft atelierul:! meu fo

tografici) de mai ’nainte din Strada cftldârarilon! 
de joși) Nr. 506, îmi permitâ a face cunoscuta 
onor, publici! că de adi înainte primescă a fo
tografia precum și peste totfl. comande numai în 
atelierulo meu nou construită, corespunzătorii ce- 
loră mai moderne pretențiunl ale artei, în Strada 
căldărariloru de susU Nr. 487.

Cu t6tă stima
Leopold Adler,

fotografă.

3505/1887. sz.

ĂrverCsi hirdetm^iiyi kivonat.
A brassâi kir. torvdnyszâk mint tkvi hatâsâg kozhirrd teszi, hogy 

Dragoiu I. Iuon vegrehajtatdnak Dobra Neculoiu terj. Iuon Dragoiu sz. 
Bragliesiu vâgrehajtâst szenvedo elleni 90 frt. tokekoveteles As osszes jâr. 
irânti vegrehajtâsi tigydben a brassdi kir. torvânyszdk zernesti kir. jârâs- 
birâsâg tcriiletdn ldvo Almâsmezoi hatârân fekvo az almâsmezoi 251 sz. 
tjkvben 398/i. 398/a. 3842. 3843. 3844. 3847. 3848. hrszâmak alatt 
foglalt fekvokre az ârverest331 frt. ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban 
elrendelte, es hogy a fenti ingatlanok az 1887. dvi Iulius h6 21-ik 
napjân d. e. 9 drakor Almâsmezoi kozsâg irâdâjâban megtart.ando nyil- 
vânos ârverâsen a megâllapitott kikiâltâsi âron aiul is eladatni fognak.

Arverezni szândâkozâk tartoznak az ingatlanok becsârânak 10o/o-ât 
vegrehajtatâ vagy kepviseloje kivâtelevel keszpenzben, vagy az 1881; 
LX. t. cz. 42. §-ban jelzett arfolyammal szâmitott ds az 188. <5 vi No- 
vember 1-ân 3333. szâm a. kelt igazsâgugyminiszteri rendelet 8. §-âban 
kijelolt âvadâkkâpes ertekpapirban a k’kiildott kezâhez Ietenni, avagy 
az 1881: LX. t. cz. 170. §. âitelmâben a bânatpânznek a birâsâgnâl 
eloleges elhelyezâsârol kiâllitott szabâlyszerii elisiriervdnyt âtszolgâltatni.

Kelt Brassâban, 1887. âvi Aprilis 116 16-ik napjân a kir. tor- 
vânyszâk mint tkkvi hatosăg.

De6si, Jakab Alajos,
elnok. jegyzo.

3504/1887. sz.

Ârveresi hirdetmenyi kivonat.
A brassdi kir. tOrvânyszâk mint tkvi hatâsâg kozhirrâ teszi, hogy 

Turku Iuon vâgrehajtatonak Craciuj Iuon âs neje vâgrehajtâst szenvedo 
elleni 150 frt. tokekovetelâs âs Osszes jârulekai irânti vâgrehajtâsi tlgyd- 
ben a brassâi kir. torvânyszek zernesti kir. jârâsbirosâg teruletdn lâvO 
zernesti hatârân fekvo a zernesti 1017 szâm tjkvben 1002. 1003. 1850. 
2336/1. 3969/1. 6008. 6246. 11412/1. hrsz. fekvokre 422 frtban, az 1002 
hrsz. Siclariu Vladu lakâs âs haszan elvezeti jogânak fentartâsâval; az 
1024 sztjkvben 3434/1. 5037. 5340. 8368 hrsz. a foglalt fekvokre 25 
frtban ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban elrendelte âs hogy a fenti 
ingatlanok az 1887. âvi Iulius 116 20-ik napjân d. e. 9 drakor Zernesti 
kozsâg irodâjâban megtartandâ nyilvânos ârverâsen a megâllapitott ki- 
kiâltâsi âron aiul is eladatni fognak.

Arverezni szânddkozâk tartoznak az ingatlanok becsârânak 10°/o-ât 
vegrehajtatd vagy kdpviseldje kivitelâvel kâszpânzben, vagy az 1881 : 
LX. t. cz. 42 §-âban jelzett ârfolyammal szâmitott 6s az 1881. dvi No- 
vember 116 1-ân 3333 szâm allatt kelt igazsâgugyministeri rendelt 8 § ban 
kijelolt âvadekkâpes ârtâkpapirban a kikiildort kezâhez Ietenni, avagy 
az 1881 : LX. t. cz. 170 §. ârtelmâben a bânatpânznek a birdsâgnal 
eloleges ellielyezeseiol kiâllitott szabâlyszerii elismervânyt âtszolgâltatni.

Kelt Brassdban, 1887 dvi Aprilis 116 16-ik napjân a kir. tor- 
vânysziîk mint tkkvi hatâsâgnâl.

De6si, elnok. Jakab Alajos, jegyzo,Mersulu trenurilorU
Valabilii dela I luuiu st. n. 1886.

pe linia I*redealii-Budapesta  și pe linia Teiușîi-A.radii-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predeal A-Budapesta Budapesta—Predealfl

BucurescI

Predaalâ (
(

Trena Tren 
de accelerat 

pervăne

Trenă 
omntbuB

4.30

Timișa

BrațovO
Feldiâra 
Apatia 
Augustiufl 
Homoroda 
Hașfaleu

1

(
(

SighițAn 

Elisabetopole 
Mediașfl 
Copia mică 
Mieăsasa 
Blașiu 
CrăciunelS 
Tein^A 
AiudO 
VinfulO de i 
Uidra 
Cacerdea 
Hhirisă 
Apahida 

Cluția 

Nedeșdu 
Ghirbfiu 
Agbinșfi 
Stana 
Huiedmă 
Ciucia 
Bucia 
Rratca 
Vadă 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhelv 
Veneția-Oră(jii 

Oradia-mare 1 

P. Ladăay 
Hiolnok 
Buda-peata 

Viona '

Nota:

susf!

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

10 53
11.00
11 34
12.03
12.26
12.42

1.11
1 23
2.06
2.27
2 49
2 56
3.12
3.46
5.01
5.21

i

9.12
9.35

10.12

6 01
6.19

7.12
7.41

8.20
8.46

9.11
9.16

10.37
12.20

4(
4.4
5 2

Trenă 
•1e 

persone 

10.50
1.33
4.24|

Teiu^A- ' radA-Budap«sta |

1
Trenă Tre iă Trenă de

omnlbus de para. peraâno

TeiușA 11.24 ~37do“
Alba-Iulia 11.59 — 3 59
Vințulfl de josă 12.30 — 4.21
Șibotă 1.01 — 4.51
Orăștia 1 32 — 5.18
Simeria (Piski) 2 32 — 6 15
Deva 2 52 — 6.35
Braniclca 3 23 — 7.02
Ilia 3.55 7.28
Gurasada 4 08 _ 7.40
Zain 4 25 _ «.11
Soborșin 5 30 — 8.46
BSrzova 6.27 — 9.33
Conopfl 6.47 — 9 53
Radna-Lipova 7.28 — 10 27
Paulișt) 7.43 _ 10.42
Gyorok 7.59 _ 10.58
Glogovațfl 8.28 — 11 25
Arad A 8 42 9.17 12.31
Szelnok t — 2 32 4.t 9 1

f — — 5.12 |
Budapesta — — S.20 '

Viena — — 6.05 |

AradA-K'fKiiț6ra

Trenă Trenă de Trenu
omnJbuj pcmdn»- mixt

Arad A 5.48 6.05
/.radulă nou 6.19 — 6.33
NAtneth-Sâgh 6 44 — 6.58
Vinga 7.1 fi — 7.29
Orezitalva 7 47 — 7.55
Merczifalva _ — _

9.02 — 9 08

'3'in*  IijAr ■»- A rad A

Trtipă d« Trenă de Truhfi
pfcrflăne percâne

1
oînn'bQi

Timlș6ra 6.25 5.00
Merczifalva — —
Orczifalva 7.46 — 6.82
Vinga 8.15 — 7.02
Nâinetb-Sftgh 8.36 — 6.23
AradulO nou 9.11 — 8.01

9.27 — 8 17

Budapesta- AradA-TeiușA

Trenă I Trenă I Trenă 
de pers. de
____ I peraăne
_ i • _ i
7.4C ~TÎ8
10.42 9.38
2.02 12 02

4.78 2.01
— 2(8
— 2 19
— 2.41
— 3.24
— 3.47
— 4.07
— 4.33
— 5.15

5.33
— ' 5.53
— -Tf5
— 6.20
— 6.38

omnlbtia Trenă de Trenă 
porsâne de per^dnt

Trenă 
omnlbn.

Trenă Tren 
de pers, accelerat

Trenă 
omnlbus

7.30
1.14

Viena
Budapeita

| 11.11
7.4(

i -
2.-

__ Szolnok 11 05 4.05
1.45 P. Ladâny 2 02 1 5.47

— Oradea mare
Ven(ia-Oră<jii

4.12 7.11
2.32 —
— Fudi-Oșorheiu — 1

— Teleagă — 7.33
Vadă — 8.04
Uratia —
Bucia — —
Ciucia — 8.58
Huiediu — 9.28
Stana — —

■ Aghiriș —
__ G1 ârbău — —

Nedișu — —

Cluțiu — 10.31
11.00 _

__ Apahida 11 19 —
— (.hiriș ’2 33 —
— Cucerdea 1.01 —
_ ( 1 11 —
_ Ui6ra 1 18 _
___ Vințulfi de misi 1.05 __

Trenu Aiudd 1 46 __
de

persone Teiușd 2 25 —
6 37 Crâciunelâ 2 50 —
6.58 Blașfi 3.03 —
7.14, Mieăsasa 3.35 —
7.29 Cop ța mii 4.01 —
7 56 Mediaș ii 4 20 —
8 18 Elisabetopole 4.5' —
8 58 .'■igiștlra 5 42 —
9.15 Hașfaleu 6 01 —
9 34 Homorod 7.27 —
9 53 AugustinQ 8.08 —

10 28 Apatia «.36 —
10 47 Feldiâra 9 06 —
10 57 t

’.lrațovt
9.46 5.37

11.07 —
11.19 Timișa — 6.20

1.16 Predeal â
(

6.47
3.29 — 11.30
6.33 BucurescI2.151 ÎO.OE'I

— , 2.15 
8.00| - I

Orele do nâpte suntd cele dintre liniile grdse.
I

Tipografia ALEXI Brașovt).

7.08
7.36
9.16
9.53

10.—
10.G9
10.19
10.48
11.55
12.34
12.52

1.34
2.13
2.46
3.31
4.32
5.02
6.b3
7.43
8 23
9 02
9.52

1.55
2.53

3.28
9.35

Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, Zernescl

Vien a
Budapesta
Si’nok
Ai ailA
Glogovață 
Gyorok 
Pauliș ■ 
Hadna-t ipova 
Conopă 
BArzova 
Soborșin 
Zain 
Gurasada 
Ilia
Braniclca 
Deva
Siuieria (Piski) 
Orăștiă 
Șibotă
Vințulă de joșii 
Alba-Iulia 
TefușA

l

11.10
8.20

11.20
11.35
4.30
4 43
5 07
5.19
5 41
6(9
6.28
7 25

8 01
8 34
8 55
9.19
951

10.35
11.11
11.43
12 18
12 36 

. 1 29

12.10
9.05

12.41
__ 5.45
6~
6.13
6.38
6.51
7.10
7.37
7.55
8.42
9.12
9.41
9. 8

10.17
10 42
11 07
11.37
12.—
12.29
12.46

1.41

Sfaaaeria (Piski) Petroșeul

^imerta
Streiu 
Hațegft
Pui 
Crivadia
Banița
Fetroșenl

Trenfi de 
peredne

Trenă 
omnlbtui

Trenă 
mixt

2.4;
3.25
4 16
5.11
5.5b
6 4'
7 12

Petroșenl—Mfaneria (l’iski)

Trenă 
de pnra.

Trenă 
omnibus

Trenă 
mixt

Petroșenl
Banița
Crivadia
Pui 
Hațegă 
Streiu

6.10
6.53
7 37
8.30
9.01
9.52 

10.841


