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NOU ABONAMENTU

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

abonamente pe triluniulO Iulie, Augustă și Sep- 
temvre la care învitămu pe toți onorații amici și spri
jinitori ai foiei udstre.

Prețulu abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: Peutru România și străinătate:

pe trei luni 3 fl. pe trei luni 10 franoi
„ ș6se „ 6 „ » Ș6se „ 20 „
„ unu anu 12 „ „ unu anu 40 „
Abonarea se p6te face mai ușorii și mai

repede prin mandate poștale.
Abonațiloră de păn’acum li-se recomandă 

a însemna pe cuponă numărulu fâșiei sub care 
au primită (j’arulă.

Domnii cari se vom abona din nou sS binevoescă 
a scrie adresa lămurită și a arida și posta ultimă.

Brașovti, 3 Iulie 1887.
Imbătați de neașteptatele succese, ce le-au 

dobândită stăpânulă Ioni 1 i alegerile trecute die- 
tale, — cu ce mijldce scinni prea bine — cei 
dela „Nemzet4* fantasâză ârăși de „unitatea cul- 
turei maghiare.“ „Cultura maghiară, 4ic.11 ei, va 
oferi locuitorilorO acestei țări mijldcele, ca să p6tă 
susțină cu succesă lupta lorii pentru esistență 
folosindu-se de diferitele arme ale propriei con
servării

Aceste se potii ceti negru pe albă în Nr. 
184 ală fdiei maghiare tiszaiste.

Va să 4’că „cultura maghiară44 să facă po
sibilă „lupta pentru esistență4* și „conservarea 
propriă*4 locuitoriloră țării. Ciudată pretențiune!

F6ia jidano-maghiară a avută fără îndoială 
în vedere numai esistență și conservarea propriă 
individuală, nu și cea națională, căci „unitatea 
culturei44, ce o pretinde ea, nu admite lângă 
națiunea maghiară și alte națiuni.

Făcendă abstracțiune dăr dela absurditatea 
ce stă în aceea de a pretinde dela individă ca 
să-și asigure esistență și conservarea propriă des- 
brăcându-se de totă ce constitue individualitatea 
sa, de limba, obiceiurile și cultura sa națională, 
vomă produce acjl cetitoriloră noștri încă unulu 
din miile de esemple, cari ne dovedescă cum 
scie să scutăscă „cultura maghiară44 averea și 
libertatea individului.

In unulă din numerii noștri trecuțl ni s’a 
fostă raportată din comuna Iclandulă mare de 
pe Câmpiă o „bravură culturală44 săvârșită de 
ună proprietară ungură de acolo față cu nnă 
bietu țărână română.

„Cultivatulă44 Ungură ceruse de repețite ori 
dela țăranulă română să-i vencță viia sa ce ’șl-o 
cumpărase acesta încă înainte cu 18 ani; țăra- 
nulă n’a voită să’șl dea viia cu nici unu preță.

Țăranulă nostru, ca omă fără „cultură un- 
gurâscă44, n’a avută parte să fiă făcută atentă 
că dreptulă său de proprietate trebuia intabulată ; 
proprietarului ungură însă, sprijinită de „cultura 
ungurâscă44, i-a dată mâna să afle despre acâsta 
dela funcționarii unguri și deună^ile într’o bună 
diminâță se pomeni bietulă țărână română, că 
viia lui s’a intabulată pe numele proprietarului 
ungură.

Cum s’a putută face lucrulu acesta, nu se 
scie, destulă că țăranulă română fu deodată des- 
proprietărită, rămânându numai cu contractulă de 
cumpărare-

Din întâmplare nu multă după acâsta îi 
arse ună obiectă proprietarului ungură. Acâsta 
a fostă de ajunsă, pentru ca elă cu „cultura44 sa 
să băuuâscă pe țăranulă desproprietărită că a 
pusă foculă. Urmarea a fostă, că gendarmii au 
târîtă pe nenorocitulă Română împreună cu unu 

fiu ală său în temniță, rămâindă nevasta lui bol
navă și fără nici ună ajutoră acasă.

Două luni de cjde s au totă citată martori, 
că ddră-ddră se va găsi vre-unulă mincinosă. 0 
babă bătrână și bolnavă a fostă dusă chiar cu 
trăsura proprietarului ungură la judecătoria, dăr 
se vede că fasiănea nu i-a fostă după placulu 
noului „stăpână44 ală viei, căci sârmana femeiă 
a trebuită să se întdrcă pe josu.

In cele din urmă, nevinovății țărani au tre
buită să fiă puși în libertate. Ducendu-se la 
preotulă loră, i-au spusă ce au pățită: că pârcă- 
labulă i-a băgată într’o odaiă și a începută a’i 
pălmui, ca să spună de incendiu; pe fiulă ță
ranului după ce i-a ferecată mânile în fieru le- 
gându lă fedeleșă, pârcălabulă cu ună beță de 
trestiă l’a bătută peste capă, mâni și picidre 
pănă ce s’a ostenită.

Așa s’a sfârșită ună actă de „cultură44 un- 
gurescă care, după „Nemzet44, e menită a apăra 
esistență individului. Etă cum i s’a ușurată și 
asigurată esistență țăranului din vorbă prin „cul
tura44 ungurâscă: a fostă despoiată mai ântâiu de 
proprietate, apoi băgată în temniță cu fiu-său pe 
nedreptă, acolo maltratați și torturați amândoi, 
cucuruzele le-au rămasă nesăpate, ăr femeea ca
sei bolnavă în pată și copii plângendă acasă și 
neîngrijiți.**

Asta ’i „cultura** cu care vrea să ne „feri- 
câscă** stăpânirea ungurescă? Ne ’ndoimă că mă- 
cară între sălbaticii din centrulă Africei o ase
menea cultură ar mai pută găsi adi tărâmă.

Der vomă mai reveni la acestă casă revol
tă toră.

Din afară.
0 scrisdre din St. Petersburgu publicată de 

„Corespondența Politică** cj.’ce, că guvernulă 
rusă nu va modifica pu rtarea sa cupri- 
legiulă ultimeloră evenimente bulgare. 
Elă va mănținâ atitudinea sa reservată. Acum 
Rusia persistă a reclama retragerea regențiloră, 
disolvarea Sobraniei și nouă alegeri, a căroră in
dependență ar fi garantată. Câtă pentru accep
tarea tronului bulgară de către prințulă de Co- 
burgă, acesta acceptare n’ar putea să aibă decâtă 
ună caracteră platonică, Rusia fiindă greu dis
pusă să adereze la nisce combinațiunl, cari au 
de scopă să instaleze sub drecare formă legală 
ună prință la Sofia. Rusia va e.și însă din ro- 
lulă ei pasivă, când puterile ară recundsce ale
gerea făcută de Sobraniă.

Campania pressei o fi ci d s e germane 
întreprinsă contra Rusiei și Franci ei, con
tinuă cu aceeași violență.

Șei culă afgană Diemeleddin, actu
almente în Moscva, întrebată fiindă de ună cola- 
boratoră ală „Gazetei de Moscva44, a (jisă: „Am 
voită să vădu țâra ce formdză unica speranță a 
60 de milidne de Musulmani, cari aștdptă cu ne
răbdare protecțiunea Rusiei și liberarea de sub 
jugulă odiosă ală Englesiloră sumețl și crucjl.

Nu de multă a fostă condamnată în Lipsea 
ună spionă francesă cu numele Klein. 
Unele foi francese l’au lăudată pe acesta, (Jicendă 
că a spionată din patriotismă. La acăstă glo
rificare răspunde „Nordd. Allg. Zt.g.“ (j'cendu: 
„Este o deplină perversiune a principiiloră mo
rale în Francia, ddcă foile francese nu se sfiescă 
a lăuda pa unu spionă plătită cu bani — că
păta 200 franci pe lună — ca erou și martiră. 
Din răsboiulă de independință americană a fostă 
glorificată de Coopee ună spionă, dăr acestu 
omă a spionată numai din iubire de patria și 
n’a primit niciodată nici un ban, nici vr’un fa- 
voră. I-a fostă reservată Franciei de a ridica 
pe ună spionă plătită peste trdpta dmeniloră 
cinstiți și a-lă adora.44

In tonulă acesta amărîtă polemisdză foile 

germane contra Franciei. Din când în când 
însă îi mai dau câte ună ghioldă și Rusiei. 
Astfelă „Kolnische Ztg.44, vorbindă de demons- 
trațiunile pentru Boulanger, cjice că celoră din 
Petersburg trebue să le fiă rușine de rătăcirea, 
ce-a comis’o simțământulă monarchică în Rusia, 
simpatisândă cu generalulă Boulanger.

Dăr numita fdiă nu speră cu tdte astea că 
se va schimba politica rusâscă. Lumea din afară, 
(Jice ea, desperâză în posibilitatea său în voința 
Rusiei de a se rupe de partida francesă a re
vanșei și vede apropiindu-se timpulă unui răs- 
boiu europdnă, vede Germania sângerândă 
pe câmpurile de bătaie, spre a păstra ceea ce a 
câștigată înaintea Parisului. Timpurile suntă se- 
ridse, 4’ce „Kolnische Ztg.44, de aceea puternici- 
loră din fruntea stateloră ar trebui să le ser- 
vâscă ca admoniare dovezile de nechibsuință, de 
desfrâu și de poftă de resculare, ce le dau pur
tătorii ideii unei acțiuni comune a Franciei și 
Rusiei contra Germaniei.

In presera sărbătdrei naționale dela 
14 Iulie a. c. liga Alsațo-lotaringianiloru a fă
cută cunoscută că va face o manifestațiune în
aintea statuei de Strassburg în Parisă, dăr spre 
a da acestei manifestări ună caracteră mai gran- 
diosă ca în anulă trecută, partida protestului va 
defila dinaintea statuei în cea mai profundă tă
cere. „Liniscea și demnitatea44, <Șice apelulă, „o 
recomandămă cameracjiloră noștri, cum se cuvine 
frațiloră acelora, cari acasă la ei suferă pentru 
Francia44.

Șefulă ligei patriotice Paul Deroulăde 
provocă pe membrii ei să se presinte la 3 dre 
pe piața Concordiei, spre a face o demonstra- 
țiune în tăcere. Rochefortă provdcă pe par- 
tisanii săi să se provddă cu fluere de signale, 
spre a fl u e r a pe președintele republicei și pe 
miniștri când se voră arăta — Telegrama ce o 
primim astăijl ne spune într’adevără, că s’a făcută 
încercare din partea intransigențiloră spre a flu- 
era pe președintele republicei, dăr că demonstra
ția a fostă împedecată de publiculu cel mare.

„Wiener Allg. Ztg.44 dela 14 Iulie aduce 
scirea sensațională, că în urma unui consiliu fa
miliară a hotărî tă prințulă de Coburg 
să refuse tronulă bulgară.

Cestiunea tronului bulgară.
piarele francese, după cum era de prevă

zută, iau partea Rusiei în cestiunea alegerei 
principelui bulgară. „Rdpublique Franșaise44 scrie :

Decă tenărulă principe iubesce aventurile, bine face 
că primesce corona ce i s’a oferită. Nu se espune la 
cine scie ce periculă mare și într’o bună diminăță va 
pute scrie pe biletulă său de visită „ex-principe** său 
păte chiar „ex-rege ală Bulgariei.»

D’allmintrelea puțină ne importă se scimă ce va 
face tenărulă omă. Pentru noi este importantă să cu- 
noscemă atitudinea viitore a Austriei. Dăcă este ames
tecată în complota, dăcă voiesce să-și răsbune pentru 
nenoroculă vasalului seu, ală regelui Milană, atunci ces
tiunea pdte deveni seriăsă. Decă nă, atunci nu este 
decâtă o glumă de carnavală in mijloculă verei, care nu 
va face pe Rusia să părăsescă distinsulă său indife- 
rentismO.

Francia și Germania.
Articululă de fondă ală lui „Pester Lloyd44 

dela 13 Iulie n., edițiunea de diminăță, pentru 
tonulă său alarmantă a fostă semnalată pretutin- 
denea prin telegrafă. Articululă se ocupă de 
relațiunile dintre Francia și Germania, pice că 
pericululă celă mai mare pentru liniștea Europei 
amenință din accidentă. Ba Orientulă chiar cu 
tbte transformările sale posibile ori probabile eternă 
de asemenea numai de modulă cum decurge crisa, 
în accidentă. Decisiunile finale în Orientă stau 
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în legătură directă cu decisiunile din occidentuhl 
Europei, ba aternă chiar de acestea.

Pacea Europei, 4ice „Pester Lloyd*, nu e condi
ționată a<jî ee desfășurarea cestiunei orientale, ci de ra- 
portulă dintre Germania și Francia. Conducătorii de 
stată ai Germaniei sciu de multă și au spus'o destulă 
de desă in gura mare, că esislența imperiului va trebui 
apărată iacă odată in luptă crâncenă. La inceputulă 
acestui ană ijise prințuhl Bismarck, că lupta cu Francia 
e inevitabilă, pâle isbucni in <jece 4‘le. 'n <Jece săptă
mâni ori abia in (Jece ani. Acâsta va fi o luptă, față 
cu care răsboiulă din 1870/71 s’ar pute numi ună joeil 
de copii, va ajunge până la vărsarea celei din urmă pi
cături de sânge a unuia din cei doi luptători. De atunci 
lucrurile In Franța s’au încordată în cea mai îngrijitore 
măsură.

„Pester Lloyd“ îșl întemeiază cele 4>se Pe 
faptulu că națiunea francesă, cu prâ puține es- 
cepțiunl, se însufldțesce în modă îngrozitoru de 
idea de răsbunare, care se întinde ca o epidemiă 
în intriga țâră răpindă cu sine și pe cele mai 
moderate elemente. Președintele Grăvy și gu- 
vernulă nu mai potă înfrâna spiritele. Eroulă 
națională Boulanger e consciu că în curândă va 
fi rechemată să’șl îndeplinâscă misiunea. Boulan 
ger, deși se dă de mare republicană, aplanâză 
Orleaniștiloră terenulă, cari, precum se <Jice, i-au 
restituită enormele perderl la bursă^din propriele 
loră casse. Afacerea Schnaebele a fostă folosită 
de Boulanger pentru speculațiunl, dâr Orleaniștii 
i-au răfuită perderile la bursă. Boulanger, care 
la începută a aspirată la presidențiă, nu mai lu- 
crâză în socotâla sa propriă, ci cu totulă în fa- 
v6rea altoră factori, ca prin o acțiune mare în 
afară să restabilâscă în Francia ârășl monarhiă.

Situația a f6rte încordată. In Germania dis- 
posițiunea e fdrte seridsă, nefiindă siguri nici mă- 
cară o 4'> că nu se ivescc o catastrofă. Rusia a- 
câsta o și așteptă.

Demonstraținnile pentru Boulanger.
Evenimentele petrecute la plecarea din Parisă a ge

neralului Boulanger la Clermont-Ferrand au avulă o mare 
asemănare cu o revoltă. Deja la Hotelă de Louvre, unde 
era generalulă se adunase multă lume. Când eși trăsura 
lui Boulanger, mulțimea încercă aci să oprâscă plecarea 
generalului. Dăr trăsura mergea prea repede și mulțimea 
nu putu decâiă să tolă strige alergendă: „Vive Boulan
ger !< Când la gară Boulanger fu ijArită, mulțimea îm
presură trăsura ; unii ridicară pe susă pe Boulanger și 
fnvălmășela fu așa de mare, incâtă generalului i se făcu 
rău și opfă agenți trebuiră să-lă conducă la ună vagonii 
de clasa a treia. Aci mulțimea rupse ’tâle barierele și 
ușile de sticlă și luă cu asaltă gara. Imbul4âla deveni 
periculăsă; 9 trenuri ce aveau să plece seu să sosescă, 
au trebuită să fiă oprite. Trenulă cu care era să plece 
Boulanger, era împrejuram de lume, incâtă nu putea să 
se misce din locO. Totă mai năvăleau cete-cele, stri- 
gândă și cântândă. Unii se urcau pe felinare, alții chiar 
pe vagonulă în care ședea Boulanger. Mulțimea strigă:
• Nu vei pleca! Indărătă la Parisă! La revistă! Trăiască 
Boulanger! Josă cu Grâvy! Josă cu ministerul^ germano 
(Rouvier) I Demisiune!<

UuO ofițerO se adresâză cătră mulțime dicândă:
• Cetățeni! Amă venito să onorămO pe generalulă Bou 
langer, pe inlâiulă ministru, care a cutezată să pronunțe 
tare ideile republicane!" Să slrigămO deci; Trăiască 

republica! Mulțimea urlă: „Trăiască republica!*, în- 
tonăză marsilieza și apoi cântă: >En revenant de la 
revue< și „C’est Boulanger qui nous faut“ și Derou- 
lede ținu o cuvântare 4>('Andă: „După ce patrioții au 
arătată, că voră să onoreze pe generalulO, să arate tot
odată, că suntO âmenl de ordine. S’a făculO o manifes
tare cordială, dăr acum trebue să se inlesnăscă genera
lului misiunea și demonstrațiunea să se termine cu slri- 
gătulă : «Trăiască republica, Franța și Boulanger!" Apoi 
se împărți o monelă comemorativă, care pe o parte avea 
chipulă lui Gambeta, pe cealaltă chipulă lui Chanzy și 
inscripția: „In amintirea generalului Boulager!».

Câțiva agenți polițienesc! și șefulă de stațiă îșl de- 
deau tOtă silința de a scote mulțimea din vagăne și a des- 
clrde drumulă. însuși Boulanger se ruga în4adară să fiă 
lăsată să plece, că îi este rău. Fruntea ii era plină de 
mari picături de sudâre. Dăr nimeni nu ceda; unii strigau 
său cântau, alții lipiau chipuri pe locomotivă, alții ârășl 
desfăcură de trenă vagonulă, în care ședea Boulanger. 
Sbierândă și-cântândă, mulțimea începu să împingă va
gonul O indărătă spre hală urlândă: „Nu va pleca! La 
Parisă indărătă !« Generalulă trebui să se dea josO.

Se întrebuințară totă felulă de viclenii spre a de
părta lumea. DeputatulO Andrieux spuse, că la Charenton 
s’a adunato multă oștire, care va sosi deodată; apoi pu
seră să șuere locomotiva și să se vestâscă sosirea tre
nului accelerată. Poliția vrea celă puțină să golâseă 
linia; mulți omeni vreau să se trântâscă pe șine spre a 
opri plecarea lui Boulanger. In acestă timpă generalulă, 
câțiva deputațl și ofițeri reușescO a se urca pe locomo
tiva No. 132. Dăr și acâsta fu îndată ocupată de ămenl, 
insă când mașina se puse în mișcare toți săriră josă. 
In fine mașina putu pleca spre Charenton; trenulă de 
călători a plecată mai târcjiu. Era ună ce într’adevără 
fantastică a vede acea mulțime fanatisată ridicândă în 
susă stegurl, sbierândă, eântăndă, strigândă: Trăiască 
Boulanger! amenințândă pe președintele Republicei și 
guvernă, pe când mulți se urcau pe coperișele vagoneloră, 
de unde au trebuită să fiă dațl josă unulă câte unulă.

Generalulă sosindă in Clermont-Ferrand fu primită 
in modulă celă mai simpatică: [a fostă o adevărată in
trare triumfală. Multe case erau împodobite. In orașă ve
niseră muițl visitatorl. GeneralulO primi consiliulă muni 
nicipală și autoritățile. Primarulă i-a rostită ună discursă 
fârte frumosă, numindă pe Boulanger patriotulă care s’a 
dedicată reo'ganisărei armatei, și care e devotată insti- 
tuțiuniloră liberale. Boulanger răspunse că s’a dedicată 
armatei și mărirei țârii. „Nici o putere din lume, cjise 
elă, nu va pute rupe legătura ce-lă legă cu poporațiunea 
din Clermont*. In timpulă primirei mulțimea adunată 
înaintea hotelului striga: .Trăiască Boulanger!*

,Figaro“, vorbindă despre demonstrațiunea dela 
gara Lyon, (jice că Boulanger se putea pune în fruntea 
acelor mii de dmenl, să isgonâscă pe Grâvy și să se pună să 
dârmă in Elysâe, poliția nu l'ar fi împedecată. Acesta'i 
ună jocă periculosă; se începe o manifestațiune in glumă 
și sferșitulă e: împușcături de tunuri și de pusei. „Re- 
publique Francaise“ <jice că generalulă a fostă condusă 
ca ună Cesare. „AutorM* sciie, că s’a strigată: „Pu- 
ne-te in fruntea nâstră generale și noi mergemă cătră 
Elyseel* „Intrasigeant*, „Lanterne* și alte 4'are intran
sigente aprobă demonstrațiunea.

Republicanii se temă cumplită de popularitatea ce 
o are generalulă, care ar pută fără veste să dea o lo
vitură de stată. Qiarele republicane cele mai multe îșl 
esprimă acâstă temere și ceră a se lua măsuri pentru 
siguranța republicei.

Foile germane, îngijate și ele de popularitatea lui 
Boulanger, țină ună limbagiu din ce în ce mai violentă 
contra Franciei. ___________

SOIRILE PILEI.
Cu oeasiunea unei inspecțiunl făcute deilnficțile gitn- 

nasiului din Blașiu de cătră inspectorulă ungurescă, pre
cum ni se relatase, acesta șl a esprimată mulțămirea sa 
pentru progresuln făcută de studenții clasei VIII în limba 
ungurescă, din parte-ne amă pusă întrebarea, că fire din 
limba română e sporulă bareml totă așa de mare ca 
celă din limba ungurâscă? Etă acum ce ni se scrie din 
Blașiu, cu data de 11 Iulie, de cătră același informatorăt 
„Cunoscândă acum resultatulă obținută la esamenulă de 
maturitate, mă simtă moralminte îndemnată a răspunde 
și la întrebarea acâsta. Respunsurile ce s’au dată din 
limba română — cu durere adâncă in sufletă caută să 
mărturisescă— au fostă de totului totă rele, încătă, <feu> 
nu sciu dâcă s’au mai aurită cândva aici din studiulă 
limbei materne răspunsuri atâta de slabe, așa că pre 
lângă considerări numai au putută mai mulți, afară de 
unulă, să scape fără a fi picați. De ce 6re acâstă păr
tinire acolo unde n’are loch? Merită ăre cineva sâ ,ab- 
solveze fără a avă și ceva cunoștință de literatura lim
bei sale? Acestea a trebuită să vi le tmpărtășescă, pen
tru ca consciența să nu mă mustre. Amicală. — Con
ducătorii scdlei din Blașiu gândâscă-se seriosă la rezul
tatele acestui progresă în regresă ală studiului limbei 
române.

—x—
• Patrioții* se omOră și după alegeri, dâcă la ale

geri n’au avulă oeasiune și timpă. Ună gentry din 0- 
radea mare, fostulă vice-notară George Komlossy, fu îm
pușcată în duela de proprietarulă Bela Mandel. Fără 
să se cunoscă, so certaseră la alegeri. Komlossy, cerce- 
lândă după numele contrarului său și aflându-lă, ilă pro
vocă la duelă cu pistolulă, in care fu împușcată. Pro- 
curorulă instruesce casulă.

—x—
Ministrulă Trefortă, la propunerea colegiului profe- 

soriloră răposatei academii de dreptă din Sibiiu, a {încu
viințată ca acei juriști, cari suntă în restanță cu ună 
esamenă, să-lă depună până la finele lui Septemvre.

—x—
Contele Maximilian Vasquez-Pinos, născută în 

Graz, de 35 ani despărțită de soțiă, actualmente In Bu- 
dapeșta ; apoi Contelele Ludovic Vasquez născută In 
Treiscaune din comit. Zolyom, de 28 ani, nensurată, 
și contele Aladar Vasquet, ambii acești din urmă cetă
țeni ungari și proprietari, suntă urmăriți toți pentru 
crima de înșelătorii prin contractarea înșelătore de da
torii. — Interesantă treime contâscă!

—x—
Opidulă Babaszek din comitatulă Sohl a arsă la 10 

Iulie n. S’au nimicită 121 case cu edificiile laterale. 
O femeiă a perită în flăcări, mai mulți copii au dis
părută.

—x—
Principele Frederică de Hohenzollern, fratele Rege

lui Carolă, după o ședere de câteva săptămâni In Ro
mânia, s’a reintorsă în Germania.

—x—
Petrecere de vară se va arangia la 24 Iulie st. n. 

a. c. în sala scdlei normale din Monoră din partea ju- 
nimei studiăse din jură. Venitulă curată e destinată 
pentru (ondulă inființândei scâle de fetițe dm Monor. Pre
țuia intrărei: de persână 70 cr., în familia de persănă

FOILETONU.
(3)

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

I. 
Cununia cu Marea.

Cortegiulă pornise; trecu de Lido înuintăndă mereu. 
Flotila ajunsese la îmbucătura dela Brenia și se (jâreau 
departe colibele pescariloră, când dogele ridicândă mâna, 
dete semnalulă de oprire.

îndată ce răsună flueruhl comandantului, cele două 
rânduri de lopătarl scOseră din apă lopețile loră poleite. 
Bucentaurulă îșl mai urmă drumulă câte-va minute, pc 
urmă rămase nemișcată.

Atunci regele se sui pe ună Ironii acoperită cu 
ună nraniscă care ii era reservată in partea cea mai 
înaltă a capului dinapoi ală corăbiei, și d’acolo rosti ună 
discursă hmgă, negreșită despre gloria Veneției.

Deși era aprâpe de 70 de ani. Francesco Foscari 
vorbea cu o voce limpede, tare, puternică; insă la po 
porulă acesta iute, sgomotosă, gîlcevitoră, tăcerea nu 
putea fi multă vreme menținută. Așa că vorbele dogelui 
nu putură fi au4ite decâtă de nobilii pasageri ai Bucen- 
taurului, cari ascultau sâu păreau c’ascultă întro tăcere 
respecluâsă. Ș’apoi pretutindeni înprejură era o gălăgia 
veselă, unde nu se putea nimeni înțelege, de vreme ce 
fiăcare se’nălța pe gondole interpelândă cu o vioiciune 
curată italiană pe vecinii din față ori d’alăturl și vecinii 
aceștia împedecându-lă, nu d’a autji, lucru de care ni

meni nu se tulbura, ci d’a vedâ, ceea ce era însem
nată lucru.

Adevărulă este că singurulă lucru de care se în- 
grijau cele câteva mii de persăne cocoțate pitorescă pe 
tăte acele luntre, era d’a vedâ pe dogele cununându-se 
cu Adriatica, adecă aruncândă inelulă său de aură 
in mare.

Imaginația superstițiâ-sâ a Venețianiloră punea nu 
scimă ce preță misteriosă pesimbolulă representată prin 
ceremonia acâsta ciudată. Ei trăgeau semne din cele mai 
mici împrejurări ce se produceau.

Celă mai mică incidență era cu evlaviă băgată în 
sâmă și comentată mai târziu de gondolierii întinși la 
sâre pe lespezile cheului, ori de pescarii cari îșl aruncau 
mrejile dincolo de lagune.

Totulă avea ună înțeleșii și servea ca semnă. Dâcă 
inelulă eșea greu din degetulă dogelui, era semnă sigură 
de încurcături grele de administrația internă a Bepu 
blicei; dâcă se’nvârtea în aeră în căderea lui, fdmetea 
amerința pe poporulă săracă; dâcă că4ândă in Mare 
sărea apa împrejură. însemna răsboiu cu Sarrasinii; âr 
dâcă intra în Mare fără a’i bîrci suprafața, Veneția putea 
să s’așleple la ună ană de prosperitate și de belșugă 
nespusă.

Se vede dâr că prevestirile rele erau multă mai 
multe la numără decâtă cele bune, ceea ce nu impedeea 
pe Veneția din secululă ală XV-lea ca să fia puterea 
cea mai bogată și mai temută din Europa.

Francesco Foscari, după ce’șl isprăvi discursulă, 
făcu doi pași înainte ca să fiă aprâpe de cunună și se 
pregăti s’arunce inelulă in mare.

Dogele era atunci ună bătrână ca de 70 de ani; 
mânile nu’i mai erau agere, mai cu sâmă câ odată fu
sese isbită în umărulă stângă d'o sbucnitură de obuză. 
Tdtă partea aceea era aprăpe paralisată, așa cA inelulă 
ducală pe care'lă purta în degetulă celă mică ală mânei 
drepte luneca ușoră, trasă de degetele mânei stângi. Do
gele scia ce superstiția are poporulă, începea să-și piardă 
răbdarea, începea să se roșâscă.

— Dâr ce nenorociri grozave amenință Veneția? 
părea a tjiee obrazele asistențiloră.

In sfirșită Francesco Foscari isbutise să smulgă ine
lulă și ridicându-lă în aeră 4ise cu glasă tare:

— Venețianî, voi murmurați, fiindcă virsta a înghe
țată mâna unui bătrână. Cu tăte acestea mulți dintre 
voi sciu, cA mai bine de patru4ecî de ani pe rândă iotă 
mâna acâsta a mânuită sabia pentru apărarea statului. 
Vorbâscft vechii mei tovarăși de arme, cari suntă aci, și 
spue, dâc'au uitată pe bătrânulă loră generalii.

— Nul nu! răspunseră voci numerăse.
— Aveți dâr încredere în dogele vostru și credință 

in Provedința, care n’a încetată niciodată d’a veghia a- 
supra binelui statului! <}ise Francesco Foscari.

— Da! da! răspunseră aceleași voci.
Dogele urmâ:
— In numele vostru ală tuturora, in numele no

bleței, care mă încungiură, in numele poporului, care 
m’aude, in numele Veneției pe care o represintă, fn nu
mele sf. Marcu patronulă ei, eu, Francesco Foscari, doge 
ală Veneției, pentru a optăspretjecea 6rA oferă inelulă 
meu ducală Mărei acesteia, ca semnă de cununiA.

Isbucui o aclamația lungA. Tăte capetele se dea-
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50 cr. lnceputulă la 5 6re p. m. P. St. fam Iii suntă 
rugate a se îngriji pentru viptuale deorece aici nu se 
potO căpâta. Monoră, 10 Iulie 1887. Pentru comitete: 
Vasilie Duma președinte. Ioană Popii secretarii. NB. O 
lertele marinimâse se primeseă cu mullămită și se vorO 
chita pe cale cjiarislicâ.

Bibliografici). Prin rescriptulă ministrului de culte 
și instrucțiune de sub nr. 25,88) s’a aprobați! „Geo
grafia Ungariei și elemente din georafia generală — edi
tura a VI de Dr- Nicolau Popă, ca manualii pentru 
șcdlele năstre poporale.

A eșită de sub tipării volumulă II din importanta 
lucrare: Luptele Româniloru in resbelulă pin 1877—78. 
de d. T. C. Vâeilrescu, foștii ministru plenipotenciarO și 
mareșalii alo Curțet, colonelO în reserva armatei române 
Acesta volumil, care tratâză de Luptele în Bulgaria, cu
prinde peste 430 pagine; formata mare și e frumoșii ti
părim pe hârtie velină. Prețuia 5 lei. Aeâstă însem
nată operă o recomandâmă atențiunei tuturora. Se scie 
că ea a fostă premiată de Academia română.

De sub codruții Sâlagiului, 5 Iulie 1887.

Im! iau voiă a v6 raporta pe scurta și despre de- 
cursula alegerei dietale din Cehulă Silvaniei. Alegerea 
s’a întâmplata cum scițl în 21 Iunie. Candidata a lostO 
guvernamentalulă Nemenyi Ambrus (Neumann Abraham), 
contra-candidata n’a fostă.

Oi călbejite, precum pe alte locuri, așa și la noi au 
fosta, dintre cari pe celea cari au fosta de mărte căl
bejite nu potă s6 le tacă: Dintre preoți a fosta Gregoriu 
Popă din Galatigu și Ioană Mercia din Benefalâu.

Ținându-se de cătră „patrioții* perciunați o adu 
nare in Celu, încă înainte de alegere cu două săptămâni, 
unde s’au vorbita câte seci și uscate, liresce totd în 
limba priveligeatâ, s’a suitO pe urmă pe tribună popa 
Grigore și a InceputO a răcni voinda a întârce pre ro- 
mânesce lingușirile «patriotice* călră poporO, dăr se făcu 
numai de rîsă și se blamâ numai căci BomânI nici n'au 
prea fosta de lății.

Eră popa M•reia, cu ocasiunea înfățișărei numitu
lui candidata, ia eși'O intru întâmpinare departe de 3 ore 
șeijândă in fundulă carului singură dintre Români:

Dintre învățători a fostă la alegere Yasii iu Sasu 
Invățătoră pe Someșâ comuna anume nu i-o sciu, și 
Vasiliu Costinașă din Ciuta, ăsta din urmă până acum 
3_4 anJ a fostă Iotă servitoră, er acum e „luininătoră** 
de popord. Am ințelesă că și alțl câțiva dintre preoți 
au fosta de față darO ferindu-se și ascunijându-se nu 
î-am văzuta. Să păte că le-a fostO mai rușine pentru 
că suntă mai mari la barbă. Dintre poporă alegători 
români au participată de acolo de unde conducătorii au 
lucrată pe o mână cu puterniculă Nemenyi, insă au fostă 
și comune de unde nu s’a ’presentata nimenea. Ondre 
braviloră conducători Ștefana PopO preotă și Andreiu 
Simonca posesori) din Babța!

A urmata in fine banchetula unde șl-a umpluta 
Gregoriu Popă burta, IncâtO nu-lă cuprindea cureaua.

De altminlrea potă <ț|ce că Români n’au luata 
mulțl parte la alegere, numai aceia, cari au fosta plătiți, 
dăr cei ce au fosta de față la adunarea națională In 
BăsescI și au aurită vorbirea plină de focă a demnului 
naționalista și luptătorO Geoigiu Popa, nu s’au lăsata 
înșelați. Codreanulu.

Noul Ci prinții ala Bulgariei.
Prințulă Ferdinandă de Koburg s’a născuta la 26 

Februarie 1861, deci e a<fl in vârstă de 27 ani. ElO

coperiseră. Pescarii și gondolierii după gondolele lorO 
fșl mișcau In aera bonetele lord de lână. Francesco Fos- 
cari făcii semnd cu mâna că mai avea să spue ceva. 
Se făcu tăcere numai decâtO.

— In numele capilora Republicei mă însord cu 
Marea, adică, pricepeți bine simbolulO, cu Veneția, aițl 
formeză din nou cu valurile acestea, cari ducă corăbiile 
vdstre la marginile lumii, o alianță așa de strînsă, incâtd 
puterea Serenisimei RepiiblicI se va întinde intr'o <J' Pes,e 
tolO pământula pe unde-ld atinge marea. Atunci vremurile 
prorocite vorO veni și Regina Adriaticei va fi Regina Uni
versului.

Aclamările începură cu o intensitate, astfeld încâto 
sămăna a delird. Patriotismuld venețianO vorbise prin 
gura dogelui; mândria națională era mulțumită și in t6tă 
mulțimea acâsla pestrițată nu era pescard sdrențosd în 
gondola lui, care să nu se crâijâ celd puțind stăpână ală 
universului.

Dogele așteptă ca entusiasmulă să se mai potolâscă, 
pe urmă arătă poporului ineluld ducald, semnd ala pu- 
terei sale, și’la lăsă sfi’i scape din degete.

Insă ineluld, In loca să piară in valurile albastre 
ala Adriaticei, dimpotrivă căcjii pe unuld din numerăsele 
ornamente, cari decorau flancurile d’aurile ale Bucenlau- 
rului și d’acolo se rostogoli pe o himeră ala cărui trunchiu 
monstruosă eșea din păretele corăbiei.

Incidentala acesta cășună o emoțiune de nedescrisa. 
Niciodată nu se mai întâmplase așa ceva. Fiecare se 
uita anula la altuia fără să cuteze să spue ce gândesce. 
Prevestirea era de sigură din cele mai nenorocite din 
câte fusese pănă acum. Dogele nu se cununase cu Ma-

slă in raporturi de rudeniă cu t6te familiile domnităre 
mai importante europene: ună trate ald său, Filipă de 
Koburg, e cumnâtulă prințesei imperiale austriace Ste 
fania. PrințulO Ferdinandă e nepotuld ducelui Ernest de 
Koburg, nepotd ald reginei Angliei și vâră ald regelui 
de Portugalia; prin acesta e înrudită și cu casa domni ■ 
lăre italiană. I^ama sa. princesa Maria Clementina, este 
fiica regelui Ludovicd Filipă. Răposatuld său părinle, 
prințulă Augusto de Koburg, alil cărui frate a venită pe 
tronuld portugesă prin căsătoria, a fostă maioră-generald 
in oștirea austriacă. Bunicule său, Ferdinandă, a fostă 
frate mai mare ală prințului Leopoldă, primulă rege ală 
Belgiloră, er fratele celă mai mare a fostă ducele dom- 
nitoră Ernest I, ală cărui primă fiu e acum duce domnitoră 
Ernest II, și ald doilea fiu ală său a fostă prințulă re
genta englesă Albert,

Prințulă Ferdinand, ca și părintele său, e de con
fesiune catolică. ElO e o figură bărbălâscă frumăsă, cu 
ună capă interesantă, ună nașă achiliu, o frunte înaltă, 
adumbrită de pâră desă și negru, și cu buze subțiri ca 
toți Koburgii. Dela etatea de 7 ani elă a primită in 
Viena educația cea mai îngrijită și fiindd dintr’o familiă 
augustă totd’auna s’a avută in vedere eventualitatea, că 
intr’o <}i pâte fi chemată la tronă.

ElO a studiată cu mare zeld; esamenele depuse la 
Theresianum din Viena au fostă strălucite. Prințulă cu- 
născe bine limbile germană, francesă, englesă, italiană. 
Deja in timpuld studieloră, în vacanțe, a întreprinsa că
lătorii prin Germania, Francia, Anglia și Italia. Afară 
d’asta prințulă a primită și o instrucția temeinică mili
tară. Terminându-șl studiele, prințulă s’a consacrată 
serviciului militară. ElO intră in regimentulă de husari 
ducele de Wurteinberg Nr. 11, în care impăratulă ilă 
numi sub locotenentă. După ună ană ceru să fiă trans
ferată la Lmz într’ună batalion!) de vânători, spre a-și 
apropria practica și servici lă de infanteria. Aci a înde
plinită orice serviciu fără deosebire, ca toți ofițerii. Aiji 
e locotenentă la husari. De concedie se folosi spre a 
călători mai pe la tăte curțile europene, intre care și la 
Petersburgd, unde a asistată la căsătoria marelui duce 
Sergte la 1884 și a (ostd primită cu mare favoră de 
Țarult) Alexandru III și decorată cu marea cruce a or
dinului Stanislau. La înmormântarea regelui Alfonso ală 
Spaniei a represenlată oficială in Madridă pe unchiulă 
său, ducele domnitoru Ernest de Koburg. De mai multe 
ori a fostă la Curtea din Lisabona.

Elă iubesce multă vânălârea de pasări și cântarea 
paseriloră; pasiunea sa e studiulă ornitologiei. Resulta- 
tulă activității sale pe acestă tereni) este una din cele 
mai frumâse colecțiunl ornitologice din Viena. Ea se 
află în pal tulă Koburg și conține cele mai mari și mai 
prețidse exemplare de pasări. Prințulă Ferdinand ingri- 
jesee fârte multă de acești favorițl ai săi. Prințulă im
perială Rudolfă, care de asemenea e ună mare ornito- 
logă, a visitată de mai multe ori coiecția prințului Fer- 
dinanc*.

Raporta polițienesca.
Aijl-nâpte la 2 6re a isbucnită focă la fabrica de 

postavuri a lui Scherg din Blumăna într’ună șopronă 
umpluta cu scânduri. Foculd a fosta in scurtă limpă 
localisatd și stinsă. Causa, care a pricinuită incendiulă, 
nu e cunoscută.

Mulțămită publică — Domnitoră Vincențiu Klen- 
hart, Leonida Leonelli, Catolă Hajos și N. Schonstein, 
ingineri pentru construirea liniei ferate ve.inale M. Lu- 
doșiu - Bistrița , cari binevoiră a ne onora cu presența 

rea ci cu ună monstru, care negreșită avea să inghiță 
Veneția.

Omenii din poporă încremeniseră și chiar nobilii 
călători ai Bucentaurului păreau tulburați și câțiva dintre 
ei bombăneau:

— Dâcă dogele a îmbătrânită prea multă și nu mai 
păte să’șl împlinâscă înalta lui funcțiune, să’și depue man- 
datulă! (Jtceau cei mat tineri.

Bătrânii tăceau ori potoleau focii lă tineriloră, care 
se traducea astfelă in vorbe nesocotite, insă toți păreau 
mâhniți ori nemulțumiți de nedibăcia lui Francesco Foscari,

Deodată se văiju ună felă de uriașă apropiindu’șl 
luntrea de Bucentaur. Cum ajunse lângă elă se sculă, 
s’acăță de o lopată 8 Bucentaurului și cu ajulorulă mâ 
niloră și piciăreloră începi) să se sue pe corabie.

— Hei I este Ricardo, gondolierulă Ricardo! dise 
o voce.

— Voiosulă Ricardo! Bună Ziua, Ricardo’ cjise ună 
altulă.

— Da, eu sunt. Bună <Jiua copiii ijise colosulă 
așe<|ându-se fără rușine pe spinarea himerei.

— Și ce cauți acolo, Ricardo? Zise același glasă.
— 0 să vedeți!
Dialogulă acesta Indrăsneță intre doi 6menl din po

poră in fața dogelui și a întregului senată ală Veneției 
încruntase spiîncenile multoră nobili de pe bordulă Bu
centaurului. Fuse și mai rău când se văiju ce urmă. 
Gondolierulă, pe care am autjită că-lă strigau Ricardo, 
luâ inelulă ducală de pe spatele himerei și-lă asvirli in 
Mare, unde căițu fără să sară imprejuru’i nici o picătură 
de apă. (Va urma). 

la esamenulă ținută in 26 luniu cu pruncii din scâla 
nâstră gr. cat. de aici, pentru suma de 5 fl. v. a. dă
ruită prunciloră de scâlă, asemenea și domnului Vasilie 
Moga, pretore supremă, care încă a dăruită suma de 2 
fl., v. a. iotă spre acestă scopă, — în numele eleviloră 
mei le aducă prin acesta cea mai profundă mulțămită.

Mureșă-Ludoșu, in 30 luniu 1887.
Teodoră F. Negruțiu 

învăț, grec. cat.

Mulțămită publică. D6mna Elena Filitis, născută 
RadovicI, a binevoită a pune la disposițiunea Reuniunei 
femeiloru române din locă cuartirulă aflătoră în casa 
părintescă și consfătătoră din 4 odăi, pentru ca aci să 
se instaleze grătuită internatulă Reuniunei.

Comitetulă Reuniunei îșl esprină și pe aeâstă cale 
mulțămită sa pentru acestă acta generosă.

Brașovă, în 27 luniu 1887.
Agnes Dușoiti m. p. Dr Nicolau Popă m. p.

președintă. actuariu.

Avisu, esmisă din partea intendanții corpului ală 
12 de armată din Sibiiu. Pentru asigurarea furnisării 
de fână, paiă de așternută, paiă pentru saltele și lemne 
de focă la trupele armatei ces. reg. pe timpulă dela 1 
Septemvre 1887 pănă la 31 Augustă 1888; apoi pen
tru două stațiuni ovăsă pe timpulă dela 1 Septemvre 
1887 pănă la 31 Decemvre 1888, se va țină pertrac
tarea oferieloră scrise în chipulă următoră:

In localulă ofic. intendanții corpului de armată 12 
pentru Mediașă și Cisnădiă la 20 Iulie 1887.

In 21 Iulie 1887 la magazinulă militară ces. reg. 
de aprovisionare din Alba-Iulia pentru Alba-Iulia, Sebe- 
șuIO-Săsescă, Orăștiă, Abrudă și Zlatna.

In 22 Iulie 1887 la magazinulă militară ces. reg. 
de aprovisionare din Brașovă pentru Codlea, Ghimbavă 
și Hălchiu și în 25 Iulie 1887 pentru SânpeLru, Feldiăra, 
Cârstiană, Reșnovă și Odorheiu. Condițiunile de aron
dare, precum și cuantitatea arliculiloră de furnisată se 
potă afla la institutele militare ces. reg. de aprovisionare 
din Sibiiu, Alba-Iulia, Brașovă și Clușiu, institutele din 
urmă posedă și libele, carT se estradau pentru 4 cr.

Avis esrnis din partea comisiunei comune de asigurare : 
Pentru asigurarea furnisărei de fână, paiă de așternută 
și altele și lemne de focă pentru trupele ces. reg. și de 
honvedl pe periodulă dela 1 Septemvre 1887 pănă la 
finea lui Augustă 1888 se voră ține următărele per
tractări :

In 14 Iulie 1887, în localulă ofic. de intendanță a 
corp. 12 de armată din Sibiiu, pentru stațiunile: Sibiiu, 
Făgărașă, Târgulă-Murășului și Bistrița.

In 15 Iulie 1887 la magazinulă militară ces. reg. 
de aprovisionare din Alba-Iulia, pentru Alba-Iulia, Clușiu 
și Elisabelopole, (Ibașfalău).

In 18 Iulie 1887 la magazinulă militară ces. reg. 
din Brașovă, pentru stațiunea Brașovă.

Cantitatea și soiulă articulelora de furnisată se potă 
afla dela oficiile politice, dela camerile comerciale și in
dustriale precum și dela comandele militare. Condițiu
nile de ex-arondare se potă afla la institutele de apro
visionare din Sibiiu, Clușiu, Brașovă și Alba-Iulia; âr 
pentru honveițime la comandele semi-brigadeloră, res
pective bataliânelorO de honvezi Bilete anume se potă 
procura cu 4 cr.

SCIR1 TELEGRAFICE.
(Serv. part, a «Gaz. Trans.«)

PARIS, 15 Iulie. — Serbarea națională a 
decursă, abstrăgându de singuratice manifesta- 
țiunl, în modă liniștită și demnă. Când Grevy 
și miniștri sosiră la revistă, unu grupă de in
transigenți strigă: „Trăiască Boulanger!“ Demi
sionați !“ Voindu-se fluere, publiculă îi împedecă 
dela acâsta prin strigătele precumpânitâre de 
„Trăiască Grevy / Trăiască republica!“ La eșirea 
dela Bois de Boulogne o bandă de vr’o 300 
indivizi voi să oprdscă în locă carâle și pe cei 
ce se aflau în ele sâ-i constrângă a striga: „Tră
iască Boulanger!“ Ordinea însă a fostă în cu- 
rendă restabilită. S’au făcută 12 arestări.

DIVERSE.
Logodnă. — D-ș6ra Măriți Vancea și d-lă Aurelu 

Popă fidanțațl. Blașiu. 9 Iulie 1887. — Sincerile nds- 
tre felicitări tineriloră logodiți!

Nihiiiștii. ’— Din Moscva se scriu următârele; 
Nihiliștii, după ce au trimisa mai multe scrisori amenin- 
țătâre l’a mai mulțl comercianțl bogațl, an dată foca la 
patru case; foculă a luata proporțiunl mari. O mare e- 
moțiune domnesce in orașă.

Monstru. — Femeea Maria, soția lui Nicolae Pro- 
cagiu, din comuna Juguru, județulă MuscelO, în ijiua de 
14 curentă a născută o fată fără buza și falca de susă 
a gurei și fără nașă, avândă numai o mică deschiză
tură în partea stângă din față, noua născută este în 
viâță.

f®** Numere singuratice din „Gazeta Transilva
niei'1 « 5 cr. se potă cumpăra în totungeria 
lui I. GHOSS, și în librăria d-lui Nicolae
I. Ciurcu.

Editoră: lacobă Nureșianu.
Redactoră responsabilă : Dr. Aurel Nureșianu,
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OurauJd la bara* de Viena
din 13 Iuliu st. n. 1887.

ReutA de aura 5g/0 . . . 101 25
87.90ReutA de hArtiă o"/0 . .

împrumutul^ cAilorA ferate 
ungare............................ 151.19

Amortisarea datoriei cAi- 
lorfl ferate de ostfi ung. 
(1-ma emisiune) ... 9850

Amortisarea datoriei cAi- 
lorfl ferate de osta ung. 
(2-a emisiune) .... 127, - 

Amortisarea datoriei cAi- 
lorfl ferate de ost A ung.
(3-a emisiune) . . . .115 75 

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

mișfl................................ 104.70
Bonuri cu cl. de (sortare 104 50 
Bonuri rurale transilvane 104 90

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

vina ung.......................... 100.50
ImprumutulA cu premiu

ung..................................... 122 75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 122 75 
Renta de hArtiA austriacă 81 55 
Renta de arg. austr. . . 83.—
Renta de aura austr. . . 112 25 
Losurile din 1860 . . . 137.25
Acțiunile bAncel austro-

ungare .......................... 889 —
Act. bAncel de credita ung. 284 75 
Act. bAncel de credita austr.281.— 
ArgintulA —. — GalbinI

împărătesei .................5 95
Napoleon-d'orI .... 10.03 
Mărci 100 imp. germ. . . 62 20 
Londra 10 Livres sterlinge 126.60

Cursulu piețe Brașovu
diu 13 I uliu s t. n. 1887.

Bancnote român escl . . • . Cump. 8.62 Vfend. 8.64

Argint românesc . » 8.55 • 8.60

Napoleon-d’orI . 9 97 . 10.02

Lire turcescl . . . . 11.80 . 11.34

Imperiali . . . . » 10.30 . 10.34

Galbeni .... . . 5 89 • 5.93

Scrisurile fonc. Albina > 6°/o . » 100.— . 102-

n 5’/o • « 98.- . 99 —
Huble RusescI . . • 113 — . 114.—

Discontulă • , > 7—10»/, pe ană.

Iosifu Blasko,
hotelier

în

Sz.-Szt.-Gyorgy
s’a mutatO în

HOTELUL MARE.
••••••••••••••••••••

— Publicatiune,
9 '

referitore la mai josti amintitele mesurărî de dare.
Conformă §§. 16 și 18 ai art. de lege 44 din 1883 se aduce 

la cunoscință generală, cum că consignațiunile măsurărei de dare înma- 
nuatc de inclitulă inspectorată reg. de dare pentru periodulu anului 
1887 zacă la subscrisulă oficiolatu de dare în decursă de 8 ’• e-
din 18 — 25 Iulie a. c. înainte de prântjă dela 8 —12 ore și după 
prântjă dela 3—5 ore spre examinare din partea fiă-cărui și anume:

1. Conspectele măsurărei dărei de venită de clasa I. și a Il-a, 
cuprintjendă darea servitoriloră supuși dărei, darea meseriașiloră fără 
calfe, darea diurniștiloră etc., mai departe darea posesoriloră de case și 
de pământă cu a doua clasă.

2. Conspectele măsurărei de dare a dărei de venită de a IV-a 
clasă, cuprintjendă acei individ!, caii suntu în ocupațiune cu ună salară 
anuală său cu o simbriă, său aceia cari capătă vr’o pensiune.

3. Conspectele măsurărei de dare după arunculă dărei de ve
nită după darea de casă și pămentă.

4. Conspectele, cuprinclendă darea după carnetele de capitală 
și rente.

In contra amintiteloru măsurări de dare pdte ca să-și aștărnă fiă- 
care recursă la inclitulă coillitetft administrați vii și anume:

1. Acei supuși dărei, a căroră dare din amintitele categorii a 
fostă deja măsurată în anulu trecută. In acestă casă se pdte ascerne 

recursă în decursă de 15 d'le i. e. până, inclusive 23 Iulie a. C.
2. Acei dăjdierl, cari pentru prima 6ră suntă supuși dărei din 

amintitele categorii pro 1887, și anume acestă recursă are să se aștăină 
în decursă de 15 cjile, încependă cu 4>ua inducerei datoriei loră de dare 
în cdlele loră pentru solvirea dărei.

Recursele au să se aștărnă la primarulă orășenescă respective la 
magistrată.

Recursele așternute după terminulă amintită se respingă.
In fine se provddă toți dăjdierii ca, spre scopulă amintirei dărei 

loră în călele de dare, să se presenteze immediată la subscrisulă ofi- 
ciolată.

Brașov ă, 13 Iulie 1887.

Oficiolatulu orășenescu de dare.

(Avisu d-loru abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiaseă a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de pe 
fășia sub care au primită (jiarulă nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiaseă a scrie adresa 
]ămu-itu și să arate și postaultimă.

Dăcă se iveseă iregularități la primirea (jiarului onor, abonați 
suntu rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în câtu 
depinde dela noi, să se delătureze. ADMINISTR. „GAZ. 1RANS *

Mersulil trenurilorti
Valabilă dela I luniu st. n. 1886.

pe linia Predealfi-JBudapesta și pe linia Teiușfi-Aradfi-Budapesta a calei ferate orientale de stata reg. ung.

Predealii-Budapesta Budapesta—Predeal fi Teiiișfi- ‘^radU-Biidap-esta Budapesta- Xradft-TeiușA

BucurescI

Predealu (
(

Trenă
d» , 

penâua i

Tren Trenă Trenă 
accelerat icmnlbus umnlbut

I I
Trwnfi 

omul Lua
Trenfi de

persfine
Trenă de 
perafine

Trend 
do per dăm

Tren 6 
omnlbw

Trenfi 
omnibua ■

4.30

Tiiiiișd

BrașovO

Feldiâra
Apatia
AugusținA 
HomorodA
Hașfaleu

4

(

(
(SighișAn 

Elisabetopole 
MediașA 
Copaa nieA 
MicAsasa 
Blașiu 
CrAciunelh 
TeiușA 
Aiuda 
VințulO de susfi 
Uiâra 
Cucerdea 
GhlrisA 
Apahida 

Clușiu 

Nedeșdu 
GhirbAu 
AgbirișO 
Stana 
HuiodinA 
Giucia 
Bucia 
Bratca 
Vadă 
MezO-Telegd 
Vngyi-VAsArhelv 
Veneția-OrAcJii

I 
(

(Iradia-Bsrr

P. Ladtiy 
Biolnok
Bada-peita

Viena ;

9.12
9.35

10.12

7.30
1.14

1.45

6 01
6.19

7.12
7.41

8.20
8.46

4 01
4.47
5 28
5.59

6 49
8 35
9.02
9.12
9 56

10.37
10.59
11.16

11.37
12.16
12.33

1.51
2 18
2.48
2 56
3 64
4 :>1
5.28
5 56

Trenfi 
de 

persbne

10.50
1.33
4.24

2.32

Viena
Budapesta 
Szoluok 
P. l.ailâny 
Oradea mare 

Venția-Orădii 
Fudi-Oșorheiu 
Teleagu 
Vadă 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
G1 ArbAu 
Nedișu 

Ciușin 

Apahida 
tlhiriș 

Cucerdea

Uiâra 
VințulG de 
Aiudâ
TeiușA 
CrâciunelO
BlașA 
MicAsasa 
l!opța aii 
Mediașa 
Sîlisabctopole 
ilgișdr*

Trenu 
de 

perflone

6 37
6.58!
7 14i
7.29
756
8 18
8 58
9.15' Hașfaleu
9 34
9 53

10 28
10 47
10 57
11.07
11.19;

1.16
3.29
6 33

Homorod 
AugustinA 
Apatia 
Feldiâra

BrașovA

TimișA

PredealA

SUB?

BucurescI

Nota: Orele de uApte snntâ cele dintre liniile grâse.

k
(

Trenfi Tren Trenfi Trenfi
de pers, accelerat de pers. de

I | parafine

( 
(

it.iof —
1

—
7.44). 2.— 1 7.4C 6 ÎS - 1

11 05 4.05 1 10.42 9.38 -
2 02 5.47 2.02 12 02 -
4.12 7.11 4.78 2 01 — 1
— — — 2C8
__ — __ 2 19 —
— 7.33 — 2.41 —
— 8.04 _ 3.24 —
— — __ 3.47 —
— — _ 4.07 —
— 8.58 4.33 —
— 9.28 __ 5.15 —
— — — 5.33 —
— — __ 5.53 —
— — __ ~6To
— — — 6.Î0 --
— 10.31 — 6.38 —

11. LO __ — — 7.08
1 19 _ — — 7.36
2 33 — — 9.16
1.01 _ — — 9.53
1 11 — — 10.—
1 18 __ — — 10.09
1.05 — — 10.19
1 46 __ — — 10.48
2 25 __ — 11.55
2 50 __ — 12.34
3.03 __ __ — 12.52
3.35 __ __ — 1.34
4.01 __ _ — 2.13
4 20 - — 2.46
4.6? — 3.31
5 42 — — 4 32
601 — — — 5.02
7.27 __ — — 6.b3
8.08 _ _ — 7.43
8.36 — — 8 23
906 - __ — 9 02
9.46 5.37 — — 9.52
— — 1.55 — —
— 6.20 2.53 — —
— 6.47 — —
— 11.30 3.28 — —

9.35

Teiuști 
Alba-Iulia 
Vințulă de 
Șibotă 
Or Ași ia 
Simeria (Piski) 
Deva 
Branick.-a 
llia
Gurasada 
Zam
Soborșin 
Bărzova 
Conopă 
Hadna- Lipova 
Paulișă 
Gyorok 
Glogovață
Aradrt
Szoluok

joșii

11.24
11.59 
12.30

1.01
1 32
2 32
2 52
3 23
3.55 
4(8
4 25
5 30
6.27 
6.47
7.28 
7.43
7.59
8.28 
8 42

3.00
359
4.2i
4.51
5.18
6 15

h.35
7.02
7.28
7.40
«.11
8.46
9 33
953

10 27
10.42
10.58
11 25

Viena
Budapesta
S. luok

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, ZernescI

Budapesta
Viena

( 
(

9.17
2 32

Ai a <16
Glogovață 
(iyorok 
Pauliș i 
Radna-1 ipova 
Conopă 
Bârzova 
Soborșin 
7.8 m 
Gurasada 
llia 
Branielca 
Deva 
Simeria 
Orăștiă 
Șibotă 
Vințulă
Alba-Iulia
Teiușft

(
i

(Piski)

de josă

11.10
8.20

11.20
11.35
4.30
4.43
5 07
5.19
5 41
6l9
6 28
7 25

8 01
8 34
8 55
9 19
9 51

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 
1107 
11.37 
12.— 
12.29 
12.46

1.41

I

Simeria (Piski) PetroșenlAradft-Tlnafșdra

Trenfi 
crmlbub

Trenfi de 
penfine

Trerni 
mixt

Aradft 5.48 6.05
Aradulă nou o 19 — 6 33
Nămeth-Sâgh 6 44 — 6.58
Vinga 7.18 7.29
Orczifalva 7 47 — 7.55
Merczifalva __ — —
Tiimișdri» 9.02 — 9.08

TTlMaișfiru-Arad a

Tretjfi Jp Trenfi de Trenfi
perufine perefina orunlbu

Timiș6ra 6.25 5.00
Merczifalva — — —
Orczifalva 7.46 — 6.32
Vinga 8.15 — 7.02
Nămeth-Sâgh 8.36 — 6.23
Aradulă nou 9.11 — 8 01
A ruda 9.27 — 8 1.

âiwerta
Strein
Hațegă’
Pui 
Crivadia
Banița
Petroșeul

Trenfi de
perefine

Trenfi 
omnlbtu mixt

2 4'/
3.25
416
5.11
5.58
6 49
7.12

Petroșeul—Nlneerla (I’iski)

Petrojșeni 
Banița 
Crivadia
Pui 
Hațegă 
Strein

Ha

i

Trena 
omnlbu

Trânti 
mixt

6.10
6.5ă 
7 37 
8'20 
9.01

Trenă


