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NOU ABONAMENTU

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

abonamente pe triluniulti Iulie, Augustă și Sep- 
temvre la care invitămC pe toți onorații amici și spri
jinitori ai foiei nostre.

Prețulu abonamentului:
Pentru România și străinătate: 

pe trei luni 10 franoi 
„ ș6se „ 30 „
„ unu anu 40 „

face mai ușoră și mai

3 11.
8 „

12 ..

Pentru lustro-Uncaria:
pe trei luni

>» ș6se M
„ unu anu
Abonarea se p6te 

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

a însemna pe cuponfl numărulft fâșiei sub care 
au primită (Jiarulă.

Domnii cari se vorU abonă din nou si binevodscă 
a scrie adresa lămurită și a areta și posta ultimă,.

Brașovii, 4 Iulie 1887.
In (jilele acestea „Pest.er Lloyd“ a scrisă 

ună articulu plină de amărăciune în contra Ce- 
liiloră din Boemia. FOia tiszaistă nu’șl pOte as
cunde bucuria asupra faptului, că în timpulă 
din urmă s’au încinsă mari certe între cele două 
partide ale Cehiloră între partida lui Rieger și 
a lui Gregr, din causa nemulțămirei ce domnesce 
în o parte a poporului boemă față cu mersulă 
afaceriloră naționale.

Ceea ce supără însă pe „Pester Lloyd“ 
suntă aparițiunile, de care este acompaniată lupta 
dintre Cehi. Amândouă partidele emulâză adecă 
îu manifestarea simpatiiloră loră cătră lumea 
slavică și 4,arulQ din Peșta nu înțelege cum 
p6te să fiă a<)l factoră în conducerea monar- 
chiei ună elementă, care profesâză pe față soli
daritatea cu slavismulfl. adecă cu Slavii din Aus
tria, Ungaria, Rusia, Serbia și Bulgaria și de 
pe întregă continentulă, și susține că coalițiunea 
ceho-polonă nu oferă nici o garanțiă pentru e- 
sistența statului dedrece urmăresce scopuri opuse 
dreptului publică actuală, scopuri de desorga- 
nisare ș. c. 1. Alta este regimnlă partidei lui 
Tisza, elă a fostă cu putință, pentru că maio- 
ritatea fusionată a acceptată basele de dreptă

,itik“ din Praga la rândulă ei nu înțe
lege nicidecum, că li se p6te lua în nume de 
rău Cehiloră simțulă de solidaritate cu lumea 
slavă, țliarulă boemă protestâză sărbătoresce, că 
acâstă consciință de solidaritate cu Slavii se fo- 
losesce spre a suspiționa lealitatea Cehiloră față 
cu statulă.

Slavii din Austria — adauge „Politik11 — 
și înainte de t6te Cehii au făcută pentru rno- 
narchiă mai multă ca orl-ce altă popoiă, și mai 
puțină facă în privința acâsta escepțiune Ma
ghiarii. Acești Slavi formâză în Austria maiori, 
tatea și celă ce ia în seriosă principiile constitu
ționale și parlamentare, nu’șl p6te permite afir
marea, că o maioritate parlamentară eșită din- 
tr’o maioritate extra-parlamentară ar putâ fi o 
absurditate în Austria.

Dâcă, — adauge 4*aru^1^ cehică — Austria 
a putută fi guvernată de-o maioritate germană 
și Ungaria este încă guvernată de o maioritate 
maghiară, de ce să fiă absurdă în Austria gu
vernarea unei maioritațl slave ?

I s’a dată va să <J’că lui Pester Lloydu ună 
răspunsă, care de sigură nu’i va fi pe placă.

OrI-câtă de multă s’ar svârcoll „P. Lloydu 
și orl-câtă de multă s’ar încerca să glorifice re- 
gimulă partidei tiszaiste, elă nu va putâ schimba 
nimică din faptulă, că dinastia dela anulă 1870 
Înc6ce caută totă mai multă a se răcțima pe 
Slavii imperiului. Acâsta s’a dovedită și acum 

de curendă cu ocasiunea călătoriei prințului de 
corână în Qaliția și Bucovina.

Nu schimbă espectorările foiloră guverna
mentale unguresci nimică nici din faptulă, pe 
care l’a constatată din nou Mocsary într'o con
vorbire ce-o avu de curândă c’ună redactoră un- 
gurescă, faptulă adecă, că maioritatea maghiară 
dincdce de Laita nu este în stare să consolideze 
statulă cu politica ei, pentrucă nu p6te să re- 
solveze în modă resonabilă cestiunea naționali- 
tățiloră, care este o rană deschisă pe corpulă 
statului și care cu mijldce paliative nu se pdte 
lecui.

Nu pdte să schimbe în fine tdte sofismele 
și suciturile pressei maghiare fatala împrejurare 
ce o mai constată Mocsary, că adecă politica 
austriacă se bucură în ascunsă, că naționalitățile 
suntă în continuu ațîțate prin încercările de ma- 
ghiarisare pentru că scie, că fructele acestei ac
tivități totă ea le va culege.

On D. Dr. A. Mureșianu, redactorulu „Gazetei Tran
silvaniei,*

în
Brașov il.

Timișora, in 12 Iulie n.
Iubite frate și colegă Redactore!

Am fostă surprinsă de corespondința apărută în 
nrulă 141 ală «Gazetei Transilvaniei, dela 10 Iulie, da
tată din TimișOra.

Nu m’a surprinse conținutulă corespondenței, ci 
faptulă că o publică .Gazeta Trans.‘ și încă îi dă și 
Ore-care valOre, îneâte onorata Redacțiune a „Gazetei 
Trans." mă provOcă chiar »să o lămurescă!"

Va să 4ică: lucrulă e atâlO de seriosă, învinuirile 
aduse asupra mea suntă aiâtă de grave, încâtă .lămu
rire" mî-se cere!

Prâ bine. 0 facă și acăsta, dâr deehiar că o facO 
din respecte cătră redacțiune și cătră mama „Gazeta 
Trans.*, nicîdecâtă cătră respectivul^ corespondentă des
pre care nu ml vine a crede că scrie seriosă și cu in- 
tențiuni bune și curate naționale. Nici nu credo că elă 
să fiă din TimișOra deși, nu mă îndoescO, e posibilă ca 
corespondența să fiă fostă datată din TimișOra.

Etă dâr „lămurirea:*
Află, amice, înainte de tote, că adversarii noștri 

d’aicl, — pricepă in prima liniă pe Românii aderenți ai 
„Viitorului* și ai „ilustrissimului* dr. Gali, cari dela a- 
nulă 1884 incOce, de când au inscenată spargerea intre 
Români, totă mereu in mine au lovite, și în d-lă V. Ba- 
beșiu. Ei n’au <|tsă niciodată că nă-ș! iubescă națiunea, 
câ nu le trebue politică și drepturi naționale, ci tjiceau 
că .Rotariu e nebună," că „Rotariu e una și alta*, că 
„LuminatoriulO* este organulO meu și câte tăte altele 
Când tote astea nu lî-au folosită nimică, atunci se a- 
pucau de altele Ei bine sciu, câ dăcă H-ar succede să 
mă disguste, ori iriteze pe mine, atunci — .Luminato- 
rulă* nu le va mai strica planurile și plăcerile loră, pentru 
că — intre împrejurările actuale — e.-istința „Lumina
torului. dela mine depinde multă.

Angajamenlulă loră este: „josă cu «Luminatorulu*. 
Dâcă acesta lî-ar succede, atunci ar merge cu prinosulă 
pe tipsiă la înalta stăpânire comitatensă și la d-lă C. 
Tisza și lî-ar tjice: „âtă, mari stăpânilor!, fructulă pa
triotismului nostru, bucurați-vă de elă și milostiviți-ne și 
pe noi, nevrednicii robii voștri.* Aceștia credă că în 
asemenea casă, pentru astfelă de jertfă, ară fi remune
rați in comitate, ără .ilustrissimulă" d-nă Gali Jozsi a- 
tuncl ar fi în stare să-și realiseze problema sa: „d'a 
stărpi in comitată partidulă naționalisticO*, d’a .sparge 
pe naționaliști.* Până atunci, până când nu se întâmplă 
acăsta, illustrissimulfi nu trece susă de .patriotă de 
sânge purO.“

Spre aceste scopă, repelă, m’a atacată și calum- 
niată „elita" năstră in tote formele in organulă loră 
d’aicl: .Gazeta Poporului," dâr eu nici am reflectată 
la I6te astea, pentru că nici le citesoă fâia, nici sciu ce 
se publică in ea, nici mă supără de svârcolirea loră.

Argumentulă loră celă mai nou este, că așă fi in

trate in cerculă Răcașului în legătură cu candidatulă gu
vernamentală, și în o epistolă adresată de mine acestuia 
l’așl fi asigurată câ-lă voiu sprijini."

Mi s’a spusă espresă că aeăstă Învinuire mi s’a 
făoută și in fOia loră: .Gazeta Poporului*, dâr eu nu 
am voită din adinsă să răspundă nimică la aoâsta. Răs
pundă însă acum, când vădă că il-a succeaă, bine mas- 
cându-se, a străbate cu acestea și in colonele prețuitei 
„Gazeta Transilvania.*

Etă deci „lămurirea" din parte-mi.
ColOnele „Luminatorului* suntă fOiă deschisă pen

tru tătă lumea: în acăsta f6iă se cuprinde și ținuta mea 
publică atâtu față cu „candidatulă guvernamentală din 
cerculă Răcașă., câtă și față cu actulă și causa națio
nală In genere și peste totă, Cine vrea să mă cănOscB1,1 
precum și celă ce se Indoiesce despre ținuta mea, pOte 
să-și câștige convingere din numita, fOiă pe care oire- 
dacteză acum in ală 8-lea ană. Unii din apropierea 
mea, mă mai cunoscă incă, dela anulă 1864 de când 
scriam câte ceva ia »Neue Fr. Presse* și eram ună 
scriitorașă ascunsă la „Albina" pe oând se redaota ea 
în. Viena sub respunsabilitatea amicului meu Dr. Georgiu 
Popa, de presinte asesoră ref. in Anadă.

Elă dâr ținuta mea publică-politică; atâtă șinhai 
multă nimică. Nu credă ca cineva să fiă în dreptă a 
pretinde dela mine mai multă .lămurire* in privința „le- 
găturei mele cu candidatulă guvernamentală din cerculă Ră- 
eașă;“ și nu o pOte pretinde mai vârtosă atunci, când 
nu mî-se spune espresă: care candidată? In numitulă 
cercă a fostă .candidată" d-lă Dr. Gali, alesă este d-lă 
Janiesâry; pe care dâr l’așl fi sprijinită eu: pe Gftll orii 
pe Janicsary?

Paginele „Luminatorului* răspundă chiar și la a- 
câsta inesactitate a ilustrissimei elite. In >Luminatorulă< 
n’am sprijinită nici pe Gali, nici pe, Janicsary,

Dâr c vorba de »o epistolă, va să 4>că de o epis
tolă privată! Ei bine, iubita colegă, nu ești. Ore și tu 
prâ severă față cu mine, întocmai ca ilustrișsimii noștri, 
când ceri dela mine .lămuriri* și pentru epistolele mele 
private? Cum ajungă eu la acâstă disgrațiă, ca să njă 
rectifică in publică și cu privire la epistolele mele pri
vate? Mă temă forte, că mâne-poimâne voiu fi somații 
să dau lămuriri despre cestiunî de altă natură privată, 
d. e. ce am piftntjită, cum am durmită, ce am visată in 
nâplea cutare și cutare, ce epistolă de amară voiu. fi 
scrisă cândva cuiva?

Să mă pardonezl dâr, amice, ca să denegă ver-cuj 
dreptulă d’a cere „lămuriri" dela mine deșpre „episto
lele mele private*, fiă acestea scrise chiar și in timpul^ 
alegeriloră, său în cestiunî de politică, pentru c$ lucrurț 
d’acestea obvină adesea chiar și Intre diplomațl și și. 
între Omeni de politică. Cu tote astea însă, fiindă că 
tu mă provoci, amice, din respectă și dragoste cătră 
tine și cătră onor. „Gazeta Transilvaniei* Iți dau lă
muriri.

Etă, iți spună, că am scrisă o epistolă privată că
tră d-lă lanicsâry, care i vea următorulă cuprinsă:

„Magnifice D-le! Audă că și Magf-ta voiescl să pă- 
șescî in cerculă Recașiului ea candidată de deputată di- 
etala. Rog a mă incunosciința despre acâsta, eu din 
parte-mî vă asigură de miculă meu sprijină.* Data eto.

Din cuprinsulă acestei epistole se vede că eu, când 
am scrisă, nu sciam positivă nici măcară aceea că d-lă 
lanicsâry pășesce ca candidată, ori ba; cu atâtă mai 
puțină putâmă cunOsce programa acestui dotnnă. De 
altă parie nu puteamă presupune ou Orecare pbSitivitate 
cumcă lanicsary va păși totă cu programa guverna
mentală în contra d-lui Gali, care era și elă guverna
mentală și despre care p’atuncî încă nu să scia că ațe 
să-și ia catrafusele din cercă, ci credeamă că va păși 
cu Ore-care programă anti-guvernamentală. Ba mai multă: 
indemnulă d’a scrie epistola mi l’a dată colegulă advo
cată Lamb I. din locă, care m’a asigurată verbală că d-lă 
lanicsary, dâcă ar fi în câtva sigură de sprijinirea Ro- 
mâniloră, ar pă i contra d-lui Gali cu — veri ce pro
gramă.

Se vede dâr câ este neexactă, este ca o gOlă ca- 
lumniă aflrmațiuea că eu m’am pusă In legătură cu <an- 
didatulă guvernamentală în o epistolă,*
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Totulă ce am făcuta e, că am animata — der 
numai prin epistolă — pe d-lă lanicsary ca să pășâscă, 
căci voiamQ din teta suflelulă să trântâscă pe d-la Gali 
orl-cine.

Mai târijiu Insă m’am convinsa, că d-lă Gali n’a 
așteptata trăntăla ci s’a întrebuințată față cu dânsulă 
principiula: *promoveatur ut amoveatur'.

Asta e adevăratul a adevărO in causă.
întrebările și cestiunile ce privesca pe d-la Babe- 

șiu și pe fiula său Emilă nu mă privescă pe mine, nici 
mă simțesca îndatorata a da eu din parle-ml lămuriri. 
Cu tote astea îți observa că d-la V. Băbeșa de circa 
2o de ițile este in călătorii, și anu ne la Foen, Bicu- 
roscl, AradO, probabila și la Carlovița — in causă de 
despărțire hierarchică — apoi trece la Cipoinașă, și se 
va opri câte-va <jile la „Stana de vale11 lângă Beiușiu, 
pentru restaurarea sănătății sale. Cu greu va fi ajunsa 
să cetăscă ceva, ca să se potă „lămuri11 și dănsula, și 
astfela rămâne tâtă trăba cu multele „lămuriri11 redusă 
Ia cestiunea: Merită și p6te deveni trasă la îndoială 
inima și înțelepciunea politică a unui V. Babeșă, ori 
ba? Și polO acestea să se prefacă in fumO, să se nimi- 
căscă d’odată și pentru simplulă motiva că nu a dată 
„lămuriri* la acusele corespondintelui „Lumina11. Dr. 
Emila Babeșa este a<țl orna de sine stătătora, pâte să 
adereze la ori care programă politică, cine-la pâte opri? 
Cei ce acusă și suspiționeză pentru asta pe tată-său, 
aceia au datorința să documenteze mai intâiu, in publi
citate său pe cale privată, că tată-său consimte cu ți
nuta politică a fiului său și cum că l’a sprijinita, ani
mata ori angajata.

In fine, basata tota pe colâneie deschise ale „Lu
minatorului11, nu mai aflu de lipsă a mai reflecta și la 
inlortochie ile, făcute spre a fi calumniata, reterilâre la 
„tainicile descoperiri*. Eu nu am învinuita pe episco
patele nOstre pentru .căderea depuiațiloră naționali,* 
ci am constatata că episcopatele românescl de astăițl 
suntO tâte aderinte ale politicei guvernamentale, și acâsla: 
In butula (mânia) ingerinței și încălcăriloră guvernamen
tale 1 Cine vră să mă combată, are datorința să cetăscă 
exacta și să pricepă bine ce am scrisă.

După t<Ste astea primesce o sinceră salutare, con
frate redactore, dela ală tău amică și conmilitante.

P. Rotariu.
Răspunsulti la acostă scrisdre a confratelui 

nostru din Timișdra îlă vomă publica într’unulu 
din numerii viitori. ■ic.- ■

Rusia și Bulgaria.
Era de prevăzută, că Rușii să voră face 

focii pe Bulgari, câtu și pe Austria. T6te foile 
rusescl suntO indignate și pline de amenințări. 
Așa „Nowoje Vremja“ scrie între altele:

„Diplomația austriacă face o politică ofensivă, care 
tmde să încurce situația din peninsula balcanică. Oficial 
ea stă încă la o parte, dăr pune pe locotenentulă său 
de husari să rupă tractatulă din Berlină. Rusiei nu-i 
va părea rău, când acestă tractată nu va mai esista, 
dăr nu va permite ca să se stingă așa pe tăcute. Când 
va fi sunată ultima <5ră a tractatului, ea va arangea o 
înmormântare solemnă în bubuitulă tunuriloră. Rusia 
nu pâte lăsa pe poporulă bulgară in voia întâmplării; 
curagiosulă prință germană, care are de gândă să ocupe 
tronulă bulgară și fără consimțământul^ Rusiei, totă nu 
va îndrăsni să se stabilâscă în Bulgaria fără protecția 
trupeloră austriaca. Aparițiunea în Bulgaria a aces

tei escorte militare va pune capătă răbdării rusăscl 
și in fine Rusia va striga: „la o parte mânile?* celoră 
cari au erangeată și sugerata ultima farsă politică în 
Bulgaria. Prințulă bulgară trebue să fie ună candidată 
rusă.*

O altă f6iă ține ună limbagiu și mai ame
nințători. Ea ițice între altele:

Actuala adunare națională bulgară pole lesne face 
pe Rusia să se convingă, că Bulgarii nu voră să mârgă 
mână în mână cu Rusia și că prin urmare scopurile 
rusescl în Orientă potă fi atinse numai contra voinței 
Lîulgariloră. Insă când odată Rusia va fi convinsă, că 
Bulgarii ii suntă dușmunl, atunci in scurtă timpă Bul
garia pâte fi transformată dintr’ună stată autonomă in- 
tr’o simplă noțiune geografică.*

„ Tribuna* din Sibiiu 
dela 29 Aprilie v. 1887:

„In numărulă dela 23 
Aprilie v. ală „Tribunei* 
s’a publicată ună articu’ă, 
care se începe cu următâ- 
rea constatare...................

. . . Simțindu-se atinsă 
de acestă articulă d-lă Dr. 
Aure1 Mureșianu publică 
în numărulă dela 25 A- 
prilie v.*) o intîmpinare în 
care întrebă.....................

. . . Fiindcă vreu să se 
seie că țină la >onâre“ și 
la „oineniă*.....................
declară, ca autoră ală ar- 
tieulului publicată în „Tri
buna*, că în adevără „în 
colonele „Gazetei Transil
vaniei* nici măcară amin
tire nu s’a făcută despre 
, Tribuna- mai înainte de 
a fi apărută acestă diară 
și că nu ’ml aducă aminte 
ca după aparițiunea „ Tri
bunei* în colonele „Gaze
tei Transilvaniei* se se fi 
făcută opintiri pentru dis
creditarea interprinderii nâs- 
tre ....

Ioan Slavici.-
2

?
„ Tribuna* din Sibiiu 

dela 2 Iulie v. 1887:

.... Nimeni n’a venită 
să ne spiijinâscă, dăr mulțl 
au lucrată pe față și prin 
ascunsă contra nâstră, mulțl 
s’au bucurată în taină, că 
acum „ne vomă frânge gâ- 
tulă* și nu le vomă mai 
sta în cale..........................

. . . Când vorba a fostă 
de surparea „ Tribunei* 
Maghiarii n’au stată nici 
odată singuri și d-lă Dr. 
Aurel Mureșianu ....
................................ dimpre

ună cu cei ce aderă la 
dânsulă nu li-au fostă a- 
genți mai putină zeloși ca 
etc. etc................................

•»

SCIR1LE PILEI.
Ună jidovă Abraham Wertheim insciință deunăițile 

primăria din Clușiu, că are de gândă să scâtă ună 
ițiară germană bilunară întitulată: „Allgemeine judische 
Zeitung*, de cuprinsă confesională și socială. Răspun- 
(Jându-i-se că trebue să depună o cauțiune de 5000 fl., 
comunică în tțiua următâie, că fâia sa se va ocupa cu 
lucruri economice, beletristice și artistice. La acâsta 
• Kolozsvar* dela 13 Iulie n. face următârea observare 
caracteristică: „Puțină nl-ară păsa ce redigâză elă. der 
în totă casulă trebue să vorbimă, că aci în Clușiu are să 
se editeze ună ițiară jidovescă în limba germană. Ce 
vră d. Wertheim cu acâstă fâiăî Să apere interese 
confesionale? Cine are aci nevoiă de asta? [JVre să pro
moveze economia, ori să cultive aci la noi literatura 
germană? Colinde odată orașulă Clușiu și vâcță, deiă 
găsesce măcară o singură firmă germană? D. Wertheim 

să ia josă acelă titlu germană de pe făia sa și să nu re
volte in prima liniă pe proprii săi [soți de credință pa
triotici’. — Adecă certă în familia și pentru pântece, 
căci șovinismulă ungurescă între jidovi e numai ună titlu 
de dreptă pentru gheșefturl.

—x—
„Kolozsvâr* și <Po). Volksblatt* au visată că in 

munții comitatului Brașovu esistă o bandă de tâlhari 
bine organisată, în contra căreia s’ar fi trimisă ună în, 
frigă regimentă de soldați, fără să facă vr’o ispravă, 
fiindo că tâlharii erau octofițl de ciobani; numai după 
arestarea acestora, ținutulă s’a curățită de tâlhari, cari 
au fugită în România, unde unulă a fostă prinsă și al
tuia împușcata. Din parte-ne putemă comunica, că în 
contra bandițiloră s’au trimisa vr’o 27 de gendarmi, la 
avisula autoritățiloră jromâne, ca la casă de a trece 
banda din România dincâce, să pâtă fi urmărită și prinsă. 
Trupele insă s’au trimisă să țină ordinea Ia «patrioti
cele' alegeri.

—x—
• Sieb. Deutseh Tgblt* raporlâză amărunțită asupra 

unui nou actu de violență comisă de guvernă contra unei 
comune săsescl a comitatului Târnava mare. Printr’ună 
ukas ministerială se ordonă casarea în limpă de optă 
ijile a iazului morii dela Șaroșă în Tâmăva, care jesis'ă 
de 3C0 de ani. Nu cumva, întrebă numita foiă, asla’i 
prima răsplată pentru că Sighișăra a alesă deputată gu
vernamentală ? — Tristă lucru că Sașii încă totă nu se 
mai convingă odată, că cu câtă voră fi mai slugarnici, 
cu atâtâ mai tare îi va slringe guvernulă ungurescă în 
clește.

—x—
Cetimâ in >Liberalulă' din lași: Parasca Hurghișl, 

moș'enilorea celoră 100,000 fr. din ducatulă Bucovinei, 
s’a găsită servitâre la Târgu-Frumosă intr'o posițiune 
fârte miserabilă. Ea este de origine româncă, din sătulă 
rezeșescă CiocănescI aprâpe de frontiera Ungariei, și nu 
avea nici o cunoseință despre fericirea ce o aștâptă*.

—x—
Din Apoldulu mare se scrie că ună băetă de 13 

ani in timpulă unei ocupațiunl economice câițu de pe o 
bârnă pe o așa numită scară de secerișă alâtă de rău, 
incâtă cuele ei îi pătrunseră șoldulă și nenorocitulă, 
înainte d’a sosi ajutoră medicală, îșl dete suflelulă, pre
cum se presupune, in urma prâ marei perderl de sânge.

—x—
Metropolitulă primată ală României, care a ple

cată in străinătate să-și caute sănătatea, oprindu se in 
Viena spre a consulta somitățile medicale, a primită mat 
multe visite între care și pe aceea a Nunciului Papei.

—x—
Primăria din Bucuresci a comandată la Londra o 

mașină, care în același timpă mătură, strînge și încarcă 
gunoiulă. Acâstă mașină pâte funcționa in stradele pa
vate cu piatră cubică.

—x—
Luni în 18 Iuliu n. se dă la No. 11 în gradină 

ună£concert« (Liedertafel) cu ună programă variată, ’de 
cătră societatea de cântări germană din Brașovă «Măuer- 
gesangverein* sub conducerea d-loră Anton Brandner și 
Leopold Frank. In casă de plâiă, concertulă va fi în 
sală. Inceputuln la 8 âre sâra. Programulă e fârte 
variată.

Regularea Poițilorfl de terii.
Tote soirile aduse până acum în afacerea regularii 

Porțiloră de feră se desmintă in „Vas. âs Kăzlek Kozl.’, 
care e autorisată a spune că numai aceea e adevărată

FOILETON U.
(41 ---------

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

I.
Cununia cu Marea.

— Bravo Ricardol strigară două mii de voci din 
poporă. ■

Insă nobilii de pe Bucentaur nu impărtășiau entu- 
siasmulă populară pentru amesteculă l-n Ricardo la cu
nunia dogelui cu Marea. Unulă din ei, mai nerăbdătoră 
decâtă ceilalți, trase chiar sabia și se repezi spre gondo
lieră; acestă nobilă era Batista Martinengo.

— Obraznicule! îi ițise elă.
— Da ce ai domnule căpitană? ițise gondolierulu 

fără să-și piariță veselia lui sfruntată.
— Am să te pedepsescă 1 ițise Martinengo ridicândă 

sabia.
Insă brațulă lui Francesco Foscari îlă opri.
— Câpitane, ai uitată că numai eu comandă aci. 

Bagă sabia erășl in tâcă! iți ordonă I ii ițise dogele cu 
asprime.

Căpitanulă fu silită s’asculle și dogele întorcându-se 
spre gondolieră 110 întrebă:

— Ce vrei dela noi. gondoliere?
— Alteță Serenisimă, am vrută s’ajută ceremoniei 

cununiei vâstre! ițise Ricardo.
— Asta'i o mare îndrăzneală și ai putea fi pedep

sită. Nu scii?

— Negreșită că nu sciu, Esceleriță și dâcă n’așă fi 
avuiă altă scopă, n’așă fi indrâsnită să tulbură pe Sere- 
nitatea Vâstră urcându mă pănă aci Insă am să vă ves 
tescă o veste mare, care Vă interesâză nu numai pe Voi 
der chiar pe Serenisima Republică.

— Vorbesce și fii scurtă! ițise dogele.
— 0/ n'aui trebuință de multe vorbe ca să mă 

pricepeți.
Și inălțându-se pe spatele himerei:
— Serenitate, căsătoria vâstră cu Adrialica nu va 

fi stearpă anulă acesta 1 dise elă.
Francesco Foscari creițu că voi bele acestea erau 

vre-o glumă populară și încruntă sprînc nele. Cu tâte 
acestea întrebă cu o voce liniștită:

— Ce vrei să ițicl, gondoliere?
— Doge, privesce colo, la spatele aceloră alge, 

acolo este ună copilă pe care ți-lă trimete MareaI ițise 
Ricardo.

Vorbindă așa, gondolierulă arăta cu boneta ceva 
mai departe ună coșă, ce se odihnea plutindă ca ună 
cuibă de vrabia pe valuri. In roșulețulă acela era ună 
copilașă și părea că dârme.

Glasulă puternică ală lui Ricardo putuse fi auițită 
fârte departe Cum auijiră Omenii din poporă despre ce 
era vorba, tăcură numai decâtă. Prorociile rele periră 
și acestă simbolă, care fu iute luată de imaginațiunile 
acestea meridionale de ună Moise mititelă, pe care Pro- 
vedință îlă trimetea Veneției ca semnulă alianței dogelui 
său cu Marea, făcu o impresia adâncă In sufletele su- 
perstițioșiloră VenețianI. Tote luntrile se urniră deodată

pentru a se duce să aducă copilulă, însă ună gestă ală 
dogelui opri avântulă tuturora. o

— StațI toți pe loch! — ițise elă — gondolierulă 
Ricardo este datoră s’aducă copilulă pe care l’a desco
perită. Gondolieră — adăogâ dogele intorcâudu-se spre 
Ricardo — du-te să aduci coșulă pe bordulă Bucen- 
tanrului.

Uriașulă se afundă in apă și pănă să nu trâcă 
încă mirarea pricinuită de scena acâsta ciudată, Ricardo 
gondolierulă ajunsese la coșă și începu-se să-lă impingă 
înaintea lui pănă ajunse pe bordulă Bucentaurului.

Aplausele cari primiră pe Ricardo când predete 
coșulă in mânile dogelui nu încetaseră încă, când Fran
cesco Foscari făcu semnă poporului că vră să vorbâscă. 
Curiositatea era o jumătate de tăcere.

— Copilulă este viu I ițise dogele. i
— Bravo! bravo! strigă mulțimea.
— Este o fată și pare să fiă numai de câteva săp

tămâni! mai ițise dogele.
— Fiica Adriaticei! ițise ună glasă.
— Fiica Adriaticei! Viva! viva! repetă mulțimea.
— Corpo di Bicco! fiica Adriaticei va fi sub epi- 

tropia Veneției I strigă Ricardo.
— Da! dsl strigă și mulțimea, .. (
— Nu-i adevărată, Escelențe? ițise Ricardo cătră 

senatori.
Așa să fiă! ițiseră într'ună glasă senatorii miș- 

cațl pâte tfe situația ciudată, ort maij multă zulipsindă 
popularitatea pe care și-o recucerise Francesco Foscari 
din întâmplare. 11 ..
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<-ă ministrulâ de comunicațiune Baross se ocupă seriosă 
cu cestiunea regularii Forțilorâ de feră și are intențiunea 
a o rezolva într'unâ moda, care s6 împovăreze câtă se 
pâte mai putină visteria statului. Ministrulâ aie de gândii 
să câlătorescă in curăndă la Dunărea de josă spre a-și 
câștiga cunoscin(e despre raporturile terenului din împre
jurimea Forțiloră de ferii.

Stândă lucrurile astfelă, .Românulă* observă ur- 
mâtorele: „(tiarele din Austro-Uogaria ne spună, că gu- 
vernulă ungară se ocupă seriosă cu cestiunea regulărei 
Forțiloră de feră. Acestă soire nu ni se dă pentru ân- 
tăia Oră; ea a lostă regulată pusă în circulațiune de 
câte ori a fostă vorba de alcătuirea bugeleloră pentru 
slatulă ungară. La stârșită insă totd’auna s’a constatată 
că în casa stalului ungară nu suntă bani și aslfelă ces
tiunea regulărei Porțilot ă de ferăa rămasă totă în starea 
de mai nainte, adecă ca să fiă studiată. Credemă că și 
de aslădată totă astfelă se va întâmpla.< 

Administrația pașalic^scă.
In comuna Saghulă de josă (Also-Sagh) se fixase 

pe ijma de 25 Iunie alegerea unui notară cercuală. In 
ijiua hotărltă se adună în numără complecta corpulă re- 
presentativă atâtă ală acestei comune, câtă și ală co
munei Izrakfa, aparținătore de același cercă notarială. 
Curăndă după aceea apăru și solgăbirăulă cu 4 gen- 
darmi. Când se păși la actulă alegerei, fisolgăbirăulă 
ceti numele a 4 candidai! pentru acestă postă (dintre 
aceștia erau 2 esecutorl de dare și 2 ajutoră de notară) 
și provocă pe representanții comunali să alâgă pe unulă 
din acești patru. Ca răspunsă la acâstă provocare, re- 
presentan(ii comunali rugară pe fisolgăbirăulă, ca să 
candideze și pe locțiitorulă de notară de pănă acum, de 
drece e cunoscută și iubită de ei, pe când pe ceilalți 
patru nu’i cundsce nimenea și nici nu’i voiesce nimenea 
DreptO răspunsă fisolgăbirăulă declară, că nici vorbă 
nu pâte fi de acestă candidatură și că dâcă comunele 
nu se supună, elă telegrafiază după armată. Represen- 
tanții comuna'!. n^spâr indii se de acestă amenințare, ilă 
rugară să li se ia la protocolă Cererea loră, der fisol
găbirăulă replică că, decă representanții comunali nu vo- 
iescă să-și alegă pe unulă dintre cei patru candidați 
propuși, ilă va numi elă și nealesă. Așa s'a și întâm
plată. Fisolgăbirăulă neținendă sâmâ de voința comu- 
neloră, numi notară cercuală pe unulă din cei patru 
protegiațl ai săi și ilă și puse imediată in oficiu. Co
munele au protestată la ministeră in contra acestei vio
lentări.

Și așa e pretutindenea în acâstă țâră plină de pa- 
sale ungurescl. Miniștrii, fișpanii și solgâbirăii suntă to- 
tulă, lege înaintea loră nu esistâ.

Corespondența, despre care arnti făcută amin
tire în articululu de fondă din numărulă de erl, 
este următdrea:

Din marginea Câmpiei, Iulie 1886.

Nu potă să nu revină la corespondența publicată în 
prețuita ,Gaz Trans.* Nr. 124, unde s’a (jisă : cum ună 
țărână română din Iclandulă mare a jstă desmoștenită 
de o mică proprietate a sa de cătră t nă ,,domnă“ un- 
gură, cum din incidentulă unui incenuir la respectivul^ 
domnă suspitiunea a căcjută pe bietulă țărână română, 
pe care gendarmii împreună c' .10 fecioră ală său l’au 
dusă în temniță. — In decurși" aprâpe de două luni de 
<}ile s’au totă citată la martori, că dâră se va afla vre- 
unulă mincinosă — der pe semne n’a fostă nici unulă 
care să mințâscă; o biâtă muiere nu prâ sănătâsă, bă
trâna a fostă dusă cu trăsura domnului de ungură, der

— Boporă ală Veneției, ce nume ii dațl fiicei A ■ 
driaticei? <Jlse dogele beată de triumfulă neașteptată, de 
care se desobișnuise.

— Veneția! — (j'se Rieardo— Veneția, ca și sora 
ei mai mare, cjidilă pe rele șepte deci de insule.

— Da! da! Veneția, Veneția frumâsă! răspunse 
mulțimea.

— Fiă! și vă tăgăduescă să vegheză peste Veneția 
acâsta totă cu atâta dragoste câtă am veghintă și peste 
cealaltă, nu numai in cei optă-spre-ijece ani de dogată, 
dâr chiar și iâ'ă voiu trăi, ca unulă ce ml am închinată 
viața intrâgă serenisimei Republice.

Mulțimea transportată aplauda multă vreme încă. 
In sfîrșită Bucentaurulă luă drumulă înapoi pănă când 
se opri maestosă dinaintea Piazzetei ca să debarce Fos- 
cari și tâtă noblețea Veneției, care, printr’o curtenire 
ipocrită, reconduse în procesiă pănă in josulă scării Uria- 
șiloră pe dogele acesta, pe care ilă adăpa cu mâhniri in 
fiăcare <J' Ș> Pe care trebuia să-lă depue 17 ani mai 
târziu.

In vremea acâsta cele mai multe gondole și luntre 
sărace ale âmeniloră din poporă vislau in susă pe Ca- 
nalulă celă mare și se îndreptau repede spre Rialto 
Serbarea nu părea sfîrșită pentru tâtă lumea, fiindcă 
tâtă mulțimea acâsta pistrue, care umplea gondolele și 
luntrile, scotea chiote de bucuriă printre cari se deosibeau 
necontenită vorbele acestea:

— Castellanii! Ni'oloții! lupta voiniciloră gondo
lieri și a vitejiloră pescari dela ChioggiaI Lupta! Luptai 

(Va urma).

pote că n’a spusă precum ar fi intenționată domnulă 
și pentru aceea cătră casă a trebuită să vină pe josă.

Apoi mă miră multă de domnulă de maghiară din 
Iclandulă mare, cum de acusă pe ună preotă care în
vață pe ună țărână română (căruia i s’a făcută nedrep
tate) să dea prescuri, să se râge lui Dumnezeu, cum de 
(Jice că nu scie ce va să d*c^ a da prescuri? Der în
trebă: D-ta d-le Magiară, de ce ai dată prescuri atunci 
când țl-au perită nisce purcei, d-ta, care ești reformată, 
și după servirea prescureloră țl-ai găsită purceii? . . .

Destulă că bietulă țărână română dimpreună cu 
feciorulă său au venită din temniță presentându-se îna
intea subscrisului căruia bietulă fecioră s'a plânsă că 
cum l’au chinuită anume : că pârcălabulă l’a băgată în- 
tr'o odaiă și a începută a-lă pălmui de tâte părțile ca 
să spună de incendiu. De unde ră spună, dâcă nu scia. 
După ce i-a ferecată manile in fieră de cugetă că vrea 
să-i sdrobescă âsele, mânile i le-a legetă la pieiâre, va să 
cjică l’a legată fedeleșă, apoi pârcălabulă ală căruia 
nume nu lă sciu cu-o bâtă de trestiă de mare s’a apu
cată și atâta l’a bătută peste capă, spate, mâni, pieiâre, 
pănă elă însuși s’a ostenită, ca feciorulă să spună de 
incendiu.

„Tâte âsele îmi suntă amorțite, nu le simțescă. Cine 
scie mai vedâ-voiu <Ji bună. Aceste cuvinte le-a rostită 
feciorulă țăranului română din Iclandulă mare. — Apoi 
ca să scie despre acestea președintele judecătoriei sin
gulare nu o potă presupune, căci pănă acum acelă jude 
e cunoscută ca omă dreptă. Acum insă, când bietului 
țărână i-au rămasă cucuruzele nesăpate, când elă îm
preună c’ună fecioră ală său mai mare a fostă tîrîtă în 
temniță pe basa unei simple presupuneri răutăciâse — 
acum, când feciorulă bietului țărână Iu bătută în totă chi- 
pulă, mai ologită, întrebă: cine îi va reîntârce perderea 
timpului? cine va susțină viața lui și a familiei cu micii 
copii in ârna venilâre? cine va lua durerea din trupulă 
și âsele bietului fecioră de țărână, care o semte și acum 
după 5—6 săptămâni?

VedI, d-le Redactoră, acesta e administrațiunea cea 
bună a guvernului actuală. Numai să facă voia dom
nului de ungură, pe bietulă Română ilă bată, ilă bat- 
jocurescă, ilă aruncă în temniță și fără de nici o vină 
numai ca să scie Românulă că Ungurule e la putere.

Romulu, S. Orbeană, 
preotă română.

Din comitatulu Cojocnei, 8 Iulie 1887.
• Kolozsvâr" din Clușiu, in nuinărulă său dela 20 

Iunie, vorbindă despre decursulă alegerei de deputată din 
Cojocna, 4l-e intre altele: „A fostă forte frumosă, că și 
preoții români s’au grăbită a lua parte activă la ale
gere".

Fe preoții despre cari vorbesce „Kolozsvâr" măr- 
turisescă, că nu i-am ținută vrednici să mai strică hârtia 
cu ei, der ca să nu cugete Românii din a’te părți, cari 
voră ceti numărulă amintită din > Kolozsvâr", că preoții 
români din Cârnpiă nu ară fi ținută strînsă la hotărîrile 
conferenței naționale din Sibiiu, noteză și numele aceloră 
rătăciți, cari au luată parte la alegere, spre a mai com
plecta puțină catalogulă apostațiloră națiunei românescl. 
£tă-i:

Basiliu Farago, preotă gr. cat. in Suatulu de susu. 
Preotulă acesta s'a rămășiță, că nu va bea rachiu ună 
ană de 4*1®—deârece mai ’nainte bea mai numai rachiu în 
locă de apă —și acum pentru ca să-și stîmpere setea, a 
crezută să profite de ocasiune luândă parte mai întâi la 
ședința de candidare din Clușiu, apoi la alegere în Co
jocna. Tocană și rachiu va fi căpătată elă destulă, dâr 
„ospitalitatea* de care s’a bucurată mai alesă la alege
rea din Cojocna a plătit’o scumpă, căci întorcându-se 
dela alegere spre casă, pe drumă, la loculă așa dls0 la 
„Valea brâscei", colegii săi, cu cari a mâncată tocana în 
Cojocna, l’au luată la mână și l’au bătută grozavă, așa 
că era câtă p’aci să-și ia adio dela tâte tocanele din 
lume. Acesta deră șl a primită deja respla'a pe pă- 
mentă ; mai urmtză pentru elă resplata lui Dumnetjeu 
în ceriu.

In loculă ală 2-lea vine preotulO gr. or. Ioanu Că- 
lăceanu din Suatulii de joșii. Acesta a cerută înainte de 
alegere ajutoră dela Trefort, și de aceea, ca să șl facă 
ună „merită", a credulă, ori pâte i s’a și șoptită, să ia 
parte la alegeri. Așa a și făcută, s’a dusă acolo, s’a 
amețită cu rachiu ; a venită acasă și a fostă „pricopsită" 
de Trefort cu 50 fl. Ar mai fi preotulă gr. or. din 
Soporu, cu numele Chiraiu, expreotulă gr. cat. din Cis- 
telecă, Alesandru Vamoșu, și invățătorulă. ori cantorulă 
din Sâmbotelecă. Teodorii Graurii. Acestea suntă trei 
bulendre românescl, cari și cu ocasiunea alegerei de de- 
putațl din periodulă trecută s’au lăpădată de neamulă 
loră pentru o miserabilă tocană. Au fostă tratați de a- 
devărații Români așa precum merită și au fostă terfeliți 
prin <J'are> fote acestea nu i-au făcută să cunâscă 
ce i rușinea. Altmintrea părintele Vamoșă a fostă scosă 
de multă din tagma preoțescă și astădl — după ocupa- 
țiunea sa de gheșeftară — se pâte număra mai multă 
între Evrei; celă din urmă însă, Graură, este ună per- 
dută, despre care nici nu sciu anumită, dâcă este învă- 
țătoră ori numai cantoră ; ca cantoră e mai probabilă, 
der ca învățătoră nu-lă credă de capabilă. Ori cum ar 
fi insă, elă premerge cu esemplu rău la poporă și nu e 
vrednică de funcțiune românâscă. Sunt sigură, că d lă 
preotă respectiva șl-a dată silința să-lă îndrepte, der dâcă 
pănă acum nu i-a succesă, d-sa trebue să țină contă de

aceea, că omenii lăpădațl și fără rușine n’au locă în 
funcțiuni bisericescl. Despre acâsta este responsabilă. 
Mână in mână eu invățătorulă Graură merge și învăță- 
torulă gr. or. Șomlea din Mociu și Vesa din Jaca, cari 
încă au luată parte le alegere.

Etă plevea Româniloră din Cârnpiă, âtă lăpădălurile 
nâslre, cu cari se laudă „Kolozsvar" !

Din acestea veți afla și răspunsulă cerută în unulă 
din numerii de mai ’nainte ai „Gaz. Trans.< in privința 
scălei de stată din Mociu, căci nu e mirare, dâcă mai 
mulțl copii de Română au cercetată acâstă scâlă, deârece 
acolo ar trebui ună învățătoră mai harnică, nu ca învă- 
țătorulă Șomlea, care îșî perde timpulă mergândă pe la 
alegeri. Ar mai fi să amintescă numele a doi preoți din 
Cârnpiă (dă-i pe față — Red.), cari deși n’au luată parte 
la alegere, dâr au inlluințată asupra alegătoriloră din co
munele loră ca să mârgă la alegere. Eu credeam despre 
aceștia că suntă buni Români, dâr acum m’am convinsă 
că m’am înșelată amară. X.

Raportti polițienescA.
Soția lui Wenczel Petzl aflătoră în serviciu la calea 

ferată de aci ca avisoră, a făcută a<jl arătare, că băr- 
batu său n’a venită acasă de trei (file și că s’a depăr
tată din Brașovă, nu se scie încătrău.

Atjl-diminâță la 4 âre, (J’lerulă Foro Andras a fu
rată din coridorulă depositului centrală ală pompieriloră 
ună lanță de opritâre. In Strada vămei hoțulă, care 
lugea, fu prinsă de ună polițaiu și arestată.

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

EBENTHAL-DURNKRUT, 16 Iulie.—Prin
țul^ de Coburg a răspunsă deputațiunei bulgare 
că rămâne credincioșii promisiunilor^ săle și ho- 
târîriloră ce le-a făcută cunoscute națiunea bul
gară în prima cji. Decă i-ar fi permisă să ur
meze impulsului inimei sale, ar alerga cu grabă 
în Bulgaria. Der prințulă alesă ală Bulgariloră 
trebue să respecte tractatele. Acestă respectă va 
fi puterea regimului său, va asigura mărirea și 
bunăstarea națiunei bulgare. Speră că va suc
cede a justifica încrederea Porții și va redobândi 
cu timpulă simpatiele Rusiei, căreia Bulgaria îi 
datoresce emanciparea politică, și deci mare re- 
cunoscință. „Contați pe mine, pe devotamentulă 
meu, despre care speră să potă da dovedi, când 
voiu socoti că a sosită momentulă. La masa 
festivă prințulă ridică ună toastă pentru Bul
garia.

SOFIA, 16 Iulie. — In cercurile guver
nului se vorbesce că, dăca candidatura prințului 
de Coburg ar suferi naufragiu, Sobrania va 
proclama pe prințulă Alexandru ca 
regentă, rămânândă regența pănă atunci, pănă 
când prințulă ori moștenitorii lui se voră întdree 
în Bulgaria.

DIVERSE.
Cununiă. — D-șâra Elena Berinde, fiica d-lui pa- 

roehO protopopi! Alexe Berinde și a soției d-sale Rosa- 
lia Lengyelă, cu d-lă Alexandru Zoicașiu, teologi abso
lută, îșî voră celebra nunta în Seini la 25 Iuliu 1887 
4 âre p. m. — Felicitările nâstre !

Regina din Hawai. — Cu ocasiunea jubileului re
ginei Angliei, regina din Hawai a făcuta multă supărare 
funcționarilor^ Curții englese. Regina de Hawai e forte 
gelâsă de calitatea sa de suverană. Când ea descinse 
in „Alexandra-Holel" i se trimise dela palatulă Buckin- 
gham ună echipaj regală, insă sevitorii nu purtau li
vrele scarlatine și de acea regina Hawai ceru să se în- 
drepteze îndată aceea greșală, ceea ce se făcu. Regina 
descoperi o erore și in escortă. Ea respinse cu dispreță 
pe husarii trimiși, cerendă o escortă din regimentul^ de 
cavaleria de gardă, ce se dă ca escortă membriloră Ca- 
selorQ regale doinnitore. La banchefulă din palatulă Bu- 
chingham regele Belgiloră avea să conducă pe regina 
roșiă la masă. Regele refusă, ceea-ce făcu și regele 
Saxoniei, ejicendă că nu pâte face onorurile unei suve- 
vane roșie. In fine a trebuită să primescă acâstă mi
siune ducele de Edinburg. Regina a trebuită să plece 
repede din Londra, căci în Hawai isbucnise o revoluțiune 
și soțulă său era să pârejă regalitatea. Cheltueiile ospi
talității, arătată de regina Victoria, în timpulă jubileului, 
prințiloră streini adunați în Londra, ar fi fostă de peste 
100,000 lire sterlinge adică 2,500,000 franci. Ce nu s’ar 
fi putută face cu aceste miliâne pentru enorma mulțime 
de săraci din capitala Angliei/

r®- De adi încolo se va trimite diarulu 
numai acelora domni, cari și-au reînoitu 
abonamentul^.
_________________Administrațiunea.

Editoră: Iacobă Mureșiauu.
Redactoră responsabilă : Dr. Aurel Mureșianu.
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Cursul6 1* bur*a da V\&a< Cursulu pieței ărașcvu
diu 15 Iuliu st. u lu'7 diL 16 Iuliu st. n. 1887

Renii de aurfl 6% . . . 101 55
Rentă de hârtii 5°/0 . . 87.75
Imprumutulfi câilorO ferate

ungare............................151.40
Amortisarea datoriei căi- 

lorfl ferate de ostfl ung.
(1-ma em isiune) ... 97 90

Amortisarea datoriei eăi- 
lorQ ferate de ostfl ung. 
(2-a emisiune) .... 127 -

Amortisarea datoriei cfli- 
lorfl ferate de ostfl ung.
(3-a emisiune) . . . .115 50 

Bonuri rurale ungare . . 104.50 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișQ..............................  104 40
Bonuri cu cl. de [sortare 104 50 
Bonuri rurale transilvane 104 90

Șocuri croatu-slavone . . 104 50 
Despăgubire p. .îțune de

vmfl ung..........................100
liiipruinutulQ cu pieiuiu

ung.................................... 122.75
Losurile pentru regularei.

Tisei și Segedinului . 122 75 
Renta de hirtiă austnacA 81 50 
Renta de arg. austr. . . 83 25
Renta de aurA austr. . . 112 20 
Losurile din 1860 . . . 137.—
Acțiunile bAnce! austro-

ungare..........................889 —
Act. băncel de creditA ung 284 75 
Act. băncel de creditA austr.281.— 
ArgintulA —. — Galbinl

împărătesc) .................5 95
Napolejn-d’or) .... 1003 
Mărci 100 inip. germ . . 62 20 
Londra 10 Livrea sterlinge 126 60

bancnote iviuauese! .... Cunip 8.63

rgint românesc..................... » 8.55

Napoleon-d’orl . ...................... » 9 97

Lire lureescl................................... * 11.34

Imperiali.................................. ’ 10.34

Galbeni............................................• 5 89

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

» » n 5°/» . „ 98.
Ruble RusescI............................... » 109.—

Discontulă ... » 7—10°/9 pe

'-«-Arici, r 65

8.60

. 10.01

11.37

» 10.37

» 5.94

» 102-

» 99 —
» 110 —

ană.

AVISU.
Dediet-e îul-ain părăsită atelierulă meu fo

tografici) de mai ’nainte din Strada căldărariloră 
de josQ Nr. 506, îmi permită a face cunoscută 
onor, publică că de aiji înainte primescă a fo
tografia precum și peste totă comande numai în 
atelierulă meu nou construită, corespun^ătoră ce- 
loră mai moderne pretențiunl ale artei, în Strada 
căldărariloru de susă Nr. 487.

Cu t6tă stima
Leopold Adler,

fotografă.

Meseriasulu românu,
J . w

Institut)! ie credită și depuneri
IN BRAȘOVU

Strada Scheiloru Nr. 146.
Ore de birou: Marția, Joia și Sâmbăta 

dela 3—5 d. a.

Se potn face depuneri de economii și
nemembrii pentru care se dau netto 5°|0 interese 
pe antî. plătindU institutulQ darea cătră statfl.

Informațiuni mai de aprope la birou.

Direcțiunea.
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Pentru fumători de țigări.
Fabrica

3 -
Braunstein freres.

Nr. 2636—1887.
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iMunSTrin rninti FAWJ» ■
Oooiee. S G DX_

I
■1

de

țigară
cu mărcile aici 

tipărite

Des derniâres Cartouches"

ORI Ct COHTUAFtCtRE » «CESIEi
HARȚII MV» URMĂRI CONFORM

OtFOil H.itlRMWt»
tnniawg.. ; a;

în Paris 65

Boulevard 
Exelmans 

pi oduce

Hârtiile
o© tui ian
FratiI BRAUNSTEIN

UNGURI FABRICANȚI

------ Paris--------
\ BMltSAO.CnrRUaiui'ilUIIUA y

«i „Dorobanțului”99'--------—----- -----------— --------------------------- 77—------ ----------y---------
cari au foste declarate, de cele dintâiu autorități sciențifice din Austria și 
Ungaria pe ba .a analiseloru făcute, absolută libere de ori ce materii vătă- 
mătore sănătății și ca hârtia de țigări cea mai ușoră și cea mai bună, ce a 
eslstatli vreodată. Deărece și la noi domnesce convingerea că pentru țigări 
bune, în prima liniă calitatea hârtiei de țigări este dătătore de măsură, hârtia 
de țigări ,Les dernieres Cartouches» și ,,Dorobanțulu“ a devenită din ce in 
ce mai plăcută, și se p6te găsi la tote firmele mai mari. Veritabilă este nu
mai aceea hărtiă, a cărei etichetă se asemănă cu cliseulă și care are firma 
„Braunstein Freres.'1 Fabrica a deschisă ună depositO pentru servirea promplă 
a mușteriilorti, sub firma comercială protocolată in Austro-Ung iria: Braunstein 
freres, Wien, 2. Bez, Negerlegasse 8. 2—12

IU

Pentru sesonulu de vară.
Se închiriază vreunei familii distinse străine o lo

cuință mare, elegantă mobilată
în eentrulu orașului, etagiulu I-iu constătătore din salonu, mai 
multe odăi, bucătăria etc. — cu folosirea eventuală a unui 
bună piano.

Informațiuni se dau la administrația acestui diaru. 2-6

I

Publicatiune,3 1
referitore la mai josti amintitele măsurări de dare.

Conforma §§. 16 și 18 ai art. de lege 44 din 1883 se aduce 
cunoscință generală, cum că consignațiunile măsurărei de dare înma-

nuatc de inclitulă inspectorate reg. de dare pentru periodulă anului 
1887 zacă la subscrisulu oficiolata de dare în decursă de 8 <Jile i. e. 
din 18 — 25 Iulie a. c. înainte de prânejă dela 8—12 6re și după 
prânijă dela 3—5 6re spre examinare din partea fiă-cărui și anume:

1. Conspectele măsurărei dărei de venită de clasa I. și a II a, 
cuprincjândă 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. ‘ 
clasă, cuprincțândă acei indivizi, cari suntă în ocupațiune cu 
anuală său cu o simbria, seu aceia cari capătă vr’o pensiune.

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

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

In contra amintitelor!*) măsurări de dare p6te ca să-și aștărnă fiă- 
care recursă Ia inclitulă coiuitetă administrațivft și anume:

Acei supuși dărei, a căroră dare din amintitele categorii a 
măsurată în anulă trecută. In acestă casă se p6te ascerne 
decursă de 15 4>le >■ e- pănă inclusive 23 Iulie a. c.
Acei dăjdierl, cari pentru prima 6ră suntă supuși dărei din 

amintitele categorii pro 1887, și anume acestă recursă are să se aștAină 
în decursă de 15 4*le> începăndă cu 4'ua inducerei datoriei loră de dare 
în călele 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 provâcă toți dăjdierii ca, spre scopulă amintirei dărei 

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

Brașovă, 13 Iulie 1887.

Ojfyidlatiilîi orășenescul de dare.

Conspectele măsurărei de dare a dărei de venită de a IV-a 
ună salară

1.
fostă deja 
recursă în

2.

Insciințare.
Reuniunea femeilor!) române din Brașovtia înființata, 

după cum să seie, unU internata, cu scopa de a instrui fetițele așe
zate aci în menajulă casei, precum și în diferite lucruri de mână, oe 
cada în sfera unei bune econdme, și anume se învață aci:

<4
b)
c)
d)

A pregăti totă felulă de mâncări;
A spăla și a călca totă felulu de albituri;
A c6se la mașină albituri și vestminte;
A t.6rce, a țese pânejă, postavă, covdre și alte lucruri pentru tre
buințele casei (industria de casă).
A cultiva legumi;
Reguli higienice.
In acestă internată se primescă :

A. Interne.
1. Fără plată fetițe orfane, sărace, care voră fi absolvată 3—4 

clase primare, și voră fi împlinită 14 ani. Aceste fetițe voră provedă 
t6te servițiele interne.

2. Cu plată se primescă: parte fetițe de acele care au absol- 
vată clasele primare și voră să se cualifice numai în lucrurile, care se 
instruăză in internată ; parte de acele, care pe lângă acăstă cualificare 
voră să continue învățămentulu la vre-una din șcdlete din locă.

Pentru instrucțiunea în lucrurile de sub a, b, c, d, 
e, f, precum și pentru întingă alimentare (nutrire) se plătesce an- 
ticipativă 10 fi. pe lună pentru fiă care fetiță.

B. Externe.
Fetițe de acele din Brașovă, care vin în interuată numai peste 

4», plătescu pentru instrucțiunea de sub punctele a) pănă la f) precum 
și pentru mâncarea de prânejă și de sără (ojină) 6 fi. pe lună.

Părinții, care voescă să-și așe4e fiicele loră în acestă internată, 
au să se adreseze la subscrisa presidentă pănă la 15, Augustă st. v.

Agnes Dușoiu m. p. Dr. Nicolau Popâ m. p.
______________presidentă. aciuară.

e)
f)

Tipografia ALEXJ, Brașovă.
1—3


