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loră române. Aceste înregistrâză abusurile și ne
dreptățile, ce devină totă mai dese, der nu se 
găsesce nimeni în sînulă guvernului, care să ia 
notiță despre ele.

Dăcă le vii creatureloră lui Tisza, cari nu 
încâtă de altă parte a suspiționa, a insulta și a 
înegri pe Români, și cari numai atunci scriu 
despre ei, când au poftă să i vorbescă de rău, 
dăcă, (Jicemfi, le vii cu câte ună faptă de fla
grantă nedreptățire și violentare comisă în contra 
Româniloră, îți răspundă, că asemeni abusurl se 
întâmplă pretutindeni.

P6te să se întâmple și în alte țări fărăde
legi, dâr aceea nu se mai întemplă nicăiri, ca, 
dăcă se aduce în publicitate casulă de abusă, or
ganele publice să nu i-a nici o măsură de în
dreptare.

Intr’unulu din numerii trecuți amă vorbită 
de-o barbară încălcare a averii și libertății unui 
țărână cinstită română de pe Câmpia. Credeți 
că a luată notiță despre acâsta vr’o f6iă ma
ghiară? Credeți că guvernulă, care se laudă a 
fi liberală, va face ceva cu scopă de a da satis- 
facțiunc dreptului ofensată ?

Așa ceva nu se întemplă sub regimulă „cul- 
turei“ maghiare. Dâr se întemplă că atunci, 
când bieții ânienl loviți în esistența loră de forța 
brutală a celoră dela putere îșl iau bâta în mână, 
spre a merge să-și caute dreptate, li se pună 
piedecl în cale și suntu chiar urmăriți pentru 
acâsta.

Istoria se repetă, și în privința acesta nu 
stămă mai bine adi ca în timpurile cele mai 
crude. Casulă următorii ne dă o tristă dovadă, 
că în adevără așa este.

In Nr. 132 ală fâiei nâstre din anulă cu
rentă amă fostă adusă scirea, că doi țărani ro
mâni din Laculă negru în Biharia, au mersă pe 
josă la Viena spre a se plânge la monarchulu 
nostru în contra comasării nedrepte și nejustifi
cate, ce voiesce să-o facă marele proprietară lin
gură de acolo, contele Zichy.

Acestă conte ungurescu voiesce să obțină 
întregă teritoriulă cu sată cu totă, er locuitoriloră 
le cedeză pădurile sale, unde vor ii avd s6 se mute 
în decursă de doi ani. Va să dică înainte de a 
se muta sărmanii locuitori români ară fi siliți să 
sterpâscă pădurea ca să-și câștige locuri pentru 
a se pută nutri.

Ni se comunică acum, că bieții țărani cari 
s’au dusă la Viena, după ce au pribegită pe 
acolo câtva timpu, fără a fi putută obțină audi
ență, deărece Maiestatea Sa nu se afla în Viena, 
au fostu arestați din partea poliției vienese 
la ordinulil organeloru politice maghiare, 
fiindu desemnați ca nisce omeni periculoși și agi
tatori.

Ce s’a mai întâmplată cu ei după arestare 
nu se scie.

Auijiți acolo, doi țărani, cari mergă la ca- 
pulii statului să-și caute dreptate, suntu decla
rați de regimulă „constituțional11 și „liberală11 un
gurescu din anulă Domnului o miiă optă sute 
optzeci și șâpte ca âmenl periculoși și agitatori!

Se mai pomenesce unu lucru ca acesta în 
vr’o țeră din lume? Nici la semințiile selbatice 
credemă, că așa ceva nu se păte petrece.

Dâr față cu Românii se vede că. „liberalulă*1 
regimă ală lui Tisza s de părere, că tăte i suntu 
permise. Și acâsta negreșită vine de acolo, că 
scie că încâtă ne privesce pe noi nimeni nu'Iu 
mai cont.rolâză.

Cine a dusă pe țăranii români din Bihoră 
la Impăratulu? Negreșită că numai desperațiunea, 
eșită din convingerea, că la guvernă și la dmenii 
lui nu mai află dreptate, căci de sigură că aceș
tia suntă cu trupă și sufletu pe partea contelui 
ungurescă.

Și pentru acâsta suntu urmăriți sărmanii 
duienl, când într’unu stată constituțională fie

NOU ABONAMENTU
la

„GAZETA TRANSILVANIEI?
Cu I Iulie 1887 st. v., s a începutu unii non 

abonamentrt pe ti'iloniulii Iulie, Augusta si Sep- 
tenivre la care invitămu pe toți onorații amici și spri

jinitori ai foiei uostre.
Preț ulii abonamentului:

Pentru Austro-Ungaria: Pentru România și străinătate:
pe trei luni 3 fl. pe trei luni 10 franoi
„ ș6se 6 „ „ ș6se „ 20 „
„ unu anu 12 „ „ unu anii 40 „
Abonarea se p6te face mai ușorii și mai

repede prin mandate poștale.
Abonațilorii de păn’actnn li-se recomandă 

a însemna pe euponă num&rulfl fâșiei sub care 
au primită (jiarulă.

Domnii cari se noră abona din nou se binevodscă 
a scrie adresa lămurită și a arăta și posta ultimă.

Brașovu, 6 Iulie 1887.
Nu trece o t}’, fără ea ”6 primimă din ți
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cuite de Români plângeri, câ bieții bmeni suntfl 
prigoniți pentru simțămintele loru naționale, că li 
se amenința scolele și se pună piedecl instruc- 
țiunei românescl, că se calcă drepturile conaune- 
lorti, că se comită cele mai mari abusurl și ne
dreptăți în contra drepturiloru și a libertății in
dividuale, că se despdiă prin totu felulă de apu
cături viclene și prin acte de forță brutală ță
ranii noștri de averea loru, aruncați fiirtdiî în 
brațele miseriei și ale desnădâjduirei ș. a. ș. a.

T6te acestea fapte le înregistrămă dilnicu, 
dâr niciodată nu ni s’a datu ocasiunea sub „glo- 
riosulu11 regimă de aprdpe 12 ani ală lui Tisza 
să putemu <|*ce: abusultl cela și cela sâu ne
dreptatea ceea și ceea comisă în contra Româ- 
niloră din cutare comună au foștii reparate prin 
intervențiunea guvernului, căruia i-au venită la 
cunoscință.

Acâsta aparițiune este ne mai pomenită în 
viâța stateloră constituționale. In ori și ce țeră 
din Europa, ce stă sub regimă constituțională, 
se ține contă mai multă sâu mai puțină de o- 
piniunea publică și dâcă pressa, fiă de oii ce 
coldre, denunță abusurl și fapte de vădită ne
dreptate și ilegalitate, guvernele respective or
donă a se face anchetă și arată ast.felă celă pu
țină bunăvoință de a delătura abusurile și ne
dreptățile. In foile din România cetimă forte 
adeseori, că guvernulă anchetâză diferite cașuri, 
ce se denunță prin pressă și în acâsta privință 
nu se face deosebire între foile oposiționale și 
guvernamentale.

Regimulă „strălucită11, ală lui Tisza nu cu- 
ndsce acesta sâu în casulă celă mai bună elă 
cunâsce când îi vine la socotâlă numai o opini- 
une publică, ce se manifestă în coldnele foiloră 
maghiare, de foile nemaghiare însă nici că vrea 
să audă.

Ce se întemplă acum?
Foile unguresci suntu așa de dușmăndse 

față cu noi, încâtă cu intențiune ignorâză ori și 
ce faptă comisă de organele publice în potriva 
Româniloru. Fiă vorbă de politică, ori de șcdlă. 
ori de biserică, ori de averea și libertatea indi
viduală a Românului, totu ce facă Ungurii dela 
putere, chiar și nedreptatea cea mai strigătdre 
la ceru este bine făcută pentru ele. Ura ce dom- 
nesce în tabăra scriitorilor^ maghiari în contra 
Româniloru este așa de mare, încâtă nici chiar 
foile oposițiunale maghiare, cari se luptă pănă la 
cuțite cu guvernamentalii, nu găsescă măcară 
ună singură cuvântă de reprobare, când li se 
face ună rău Româniloră.

Rămână așadâr pentru plângerile Români
loră de ori ce soiu deschise numai coldnele foi

cărui cetățână ar trebui să i fiă permisă de a 
se adresa cu plângerile sale la capulă statului.

Ce să mai <|icemă față cu acâsta leală pur
tare „constituțională11 a regimului ungurescă?

Vomă dice, că nu atâtu nedreptățile ce se 
comită în contra poporului română, câtă mai 
multă faptulă, că aceste nedreptăți fiindă date 
pe față, nu se pedepsescă, este semnulă celă 
mai învederată ală decadenței, în care se află 
acestă regimă.

Și cei ce-șl bată jocă de drepturi și de 
dreptate n’au avută încă niclodadă ună bună 
sfârșită !

Prințulil de Coburg și depntațiunea 
bulgară.

După cum ni se telegrafiase din Durnkrut, deputa- 
țiunea bulgară a sosită in castelulă Ebenthal la 16 Iu
lie; ea a fostă intămpinată de cătră secretarul principe
lui care a condus’o la castelă. Primirea s’a făcută în 
sala de marmură. D. ToncelT, președintele msrei Sobra- 
nii. a remisă principelui actulă alegerei sale la Ironulă 
Bulgariei, pronunlăndă o alocuțiune căldurosă în limba 
bulgară și în limba francesă, la care principele a răs
punsă următorele :

„Domnule președinte, domniloră ! „Primescă cu 
recunoscință actulă ce mi-lă remitețl: rămâiu fidelă fă- 
găduințeloră mele precum și resoluțiunei ce am comuni
cata, chiar dela prima 4*> națiunii ce m’a chemata. D6că 
ar fi cu putință să urmeză impulsiunea inimei mele, ași 
alerga fără intârdiere in mijloculă vostru spre a mă 
pune în fruntea națiunei bulgare ; insă ună principe alesă 
de Bulgaria trebue să respecteze tratatele esislente, și 
acesta respectă va face puterea guvernului său și va 
asigura mărirea și prosperitatea națiunei bulgare Speră 
că voma reuși a justifica încrederea ce ni-o arată su
blima Părtă și a redobândi, cu timpulă, simpatiile Rusiei 
căreia Bulgaria datoresce emanciparea ei politică, dec! 
țăra îi datoresce o mare recunoscință. Sper că vomă 
ajunge in fine a obțină adesiunea tuturora puteriloră. 
Binevoiți d-loră a conta pe devotamentulă meu de care 
spera a vă putea da probe când va sosi momentulă o- 
portuna. Curagiu, prudență, unire patriotică. Dumne
zeu binecuvinteze sentimentele patriotice. Dumnezeu să 
binecuvinteze Bulgaria și să-i facă ună viitoră strălucit*.

Principele a rostită acestă discursă în limba frân- 
cesă și l’a cetită în urmă în limba bulgară.

După ce principele de Coburgă a rostită discursul 
său, d. Tonceff a rostită în numele guvernului o alocu
țiune ce a terminal’o in limba francesă, la care princi
pele a răspunsa: „Dați-ml voe să vă strângă mâna și 
să vă presintă mamei inele». Presentarea principesei 
Clementina a avută loca individuala.

Sera la banchetă, principele de Coburgă a ridicată 
ună toasta căruia i-a răspunsă d. Tonceff. După ban
chetă, principele s’a întreținută îndelungă cu membrii 
deputațiunei cari ilă incungiurau, insistândă mai cu 
semă asupra meritelor» Rusiei în Bulgaria.

După cum comunică o telegramă din Viena, depu- 
tațiunea bulgară a avută o mare decepțiune în urma 
intrevederei sale cu principele de Coburgă. Deputațiu- 
nea a și pornită îndărătă la Sofia.

Francia și Germania.
„Pol. Corr. * e informată din Berlină, că dispositi- 

unea în Germania a devenită cu hotărîre dușmană Jață 
cu Franța. Amăriciunea în contra Francesiloră cresce 
și orice represalii s'ar lua în Germania contra loră, au 
primi de sigură aprobarea generală. Totă se speră încă, 
că Germania nu va fi constrînsă să răspundă la provo
cările trancese cu primirea luptei ce i se oferă. Dăr 
decă cestiunea menținerei păcii ar veni in conflictă cu 
cestiunea menținerei demnității Germaniei, atunci nu se 
va mai ține sămă de nici o altă considerațiune , afară 
de acăsta din urmă.

• France» din Parisă a publicată în Zilele acestea 
o scisăre a generalului francesă Mesny, care conține o- 
fense contra Germaniei. Generalulă a călătorită prin
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Lolaringia și fructulă acestei călătorii a fosta acea seri 
s6re. Organul) guvernului alsațo-lotaringiană vorbind) 
despre scrisâre, accentuezi îndelunga răbdare a autori
tăților) germane, care lasă pe astfel) de personalități să 
cutriere liberă teritoriul) germană. In viilor) insă gu- 
vernulă provinciei imperiale va observa o panică slric- 
teță cănd e vorba de a le permite să slăruâscă francesl 
In provincii.

De altmintrelea ura între cele două popăre a ajuns 
pănă la estremă. Următărele cașuri, dintre cele multe, 
ne dau o viuă îlustrațiune despre ^radulă de ură și per- 
secuțiune ce domnesce intre cele două popăre.

Intr’ună orășelă să făcuse ună boteză. Nașa scă
pase In uliță nisce bombăne. Polițaiulă german culese 
câteva de colâre albă, roșie, albastră (erau și de alte 
colori), le puse una lângă alta, conchise de aici că na
șul) și cu nașa voiseră să demonstreze in contra Ger
maniei, dresă ună procesă verbală și-i dădu în ju
decată.

Intr’o cafenea din Strassburg doi alsacieni steteau 
la o masă și vorbiau franțuzesce. Ună oficeră superioră 
germană se apropie de ei și-i provâcă să nu mai vorbescă 
franțuzesce căci se găsescă pe teritoră germană și tre- 
bue să vorbăscă nemțesce.

Uni Germani din Candry, în Franța de Nordă, 
a scris Cassei sale comerciale, că elă e silită să pără- 
săseă Candry, pentru că mulțimea amenință vieță lui și 
și a celorlalți Germani. Mai mulțl din ci d’abia ar fi 
scăpată de mărte. Iritațiunea a fostă provocată de o ser 
bare de gimnastică și de o conferință a ligei patriotice. 
Primhrulă a sfătuită pe Germani să plece din orașă.

Când încordarea e atâtă de mare și amăriciunea 
o mai măresce și limbagiulă diarelor), mai alesă ală 
coloră germane, care devine pe <)' ce merge totă mai 
aspru, mai pote fi sigură cineva, că diua de mâne nu 
va face să bubue tunulă?SCIR1LE PILEI.

Maiestatea Sa monarhulă va pleca la 31 Augustă 
la manevre, și anume: ântăiu se va duce la Olmutz, și 
de acolo la Neutra. Oficert străini, precum se presupune, 
voră asista numai la marile manevre finale dela Deva. 
Prințulă de corănă va asista abia la manevrele de in
fanteria dela Deva, pe când Maiestatea Sa și Archiducele 
Albrecht voră fi de față la manevrele de cavaleriă ce 
prsmergă.

—x—
Cu privire la raportulă apărută în Nr. 128 ală 

fdiei năstre despre alegerea de deputată din Turda ni 
se trimite din partea d-lui subnotară Ionii Cădariu din 
Sindu o rectificare, în care se dice, că nu suntă adevă
rate cele 4ise cu privire la persăna d-lui preotă din Co- 
pandă, Ioană Pătăceanu, că adecă acesta ar fi mersă 
să corleșăseă în favârea candidatului ungur) pe alegă
torii din Ceanulă deșertă. D-lă Cădar.u spune din con 
trt, că d-lă preotă din Copandă, împreună cu alți ve 
ciul ai săi, a lucrată din tăte puterile pentru observarea 
passivității. Numai din întâmplare — 4ice 4 Cădariu 
— s’a Întâmplată totuși, că din comuna d-sale au luată 
parte alegători români la alegere, deărece in presăra 
alegerei aceștia au fostă duși la alegere in absența de 
acasă a d-lui preotă. Mai asigură d-lă subnotară, că 
părintele Pătăceanu nu a votată deși a fostă in Turda 
pe timpulă acela. — Dâcă cum spune d, subnotară Că- 
dariu stă lucrulă și nu cum ni s’a raportată de cores 
pondentulă nostru, in care avemă tătă încrederea, cum 
să face că d. preotă Pătăceanu n'a avută curagiulă să

se rectifice însuși? Toți) irebue '•.) nu c n.TU curat) 8 mii (1 F șpaiml) a suspendat) .țin i osturi ie pri
marul) ș preș duipfe oficiului n-lunat) Fr.ii’z Ln-za. pe 
prolofi-lealul) orăseueseiî Dr. A e.xi;i B loz v pe viee-

mijlocă.

De asemenea ne trimite d I) învățălo u din Sân- 
pelru de lângă Hațegă, Gheorgiu B Reitescii. <> re lin
eare cu privire la raportulă publicată in N'. 129 id) 
„Gaz. Trans.< despre decursul) alegerei de deputată din 
Hațegă. La acâstă alegere — 4*c3 d. Beiieseu — d-sa 
nu a luată parte, ci numai din întâmplare fusese în diua 
alegerei în Hațegă, cu scopul) de a consulta pe d-lă 
protopopă în privința statorirei cjilei de esamen). D-sa 
se provăcă și la martori și en cuvenită mândria ne spune, 
că cu mari miserii și neajunsuri are a lupta, der cu Iote 
acestea scăla s’a este la înălțimea chemărei sale și elă 
ișl cunosce datoria sa de învățători) români). — Ne bu- 
curămă de rectificarea d-lui Reitescu, deși in corespon- 
dentulă nostru avemă tdtă încrederea, dâr cum D-<jeu 
tocmai diua de alegere șl-a ales’o să mârgă in Hațegă? 
Sparămă că altădată întâmplări de acestea se von) 
evita.

—x—
Din Zengg se telegrafiază: Poliția a arestată pe 

procuristulă firmei Cikota, ună Dalmatină cu numele Ga 
rol DidolicI, care e bănuită că a trimisă din Fiutne scri
sori amenințătăre la 40 de persăne de aci, canonici, 
funcționari, dmenî de afaceri, pensioniștl ș. a., cari la 
ultima alegere au votată pentru ministrulă Bedekovich. 
Cercularulă conține ca frontispiciu ună capă de mortă, 
apoi inscripțiunea : „Listă de numele alegătorilor) infecțl * 
Urmâză apoi în ordine alfabetică numele alegătoriloră 
cari au votată pentru Bedekovich.

—x—
„Gazeta oficială* din Viena publică o ordonanță a 

ministrului de finance permițândă, de acordă cu guver- 
nulă ungurescă, exportarea absolută a cailoră prin punc
tele: Oderberg, Osiviecin, Szakowa, Podwoloezyski, Ițconi, 
Șemlină, Orșova, Bra.șovă și, cu drecari restricțiunî, prin 
alte puncte dela graniță.

—x—
Ni se scrie din Chitisa, cu data 16 Iulie c.: >ln 

comuna Chiusa, comitatul') Solnocă-Dobeca, cercul) Be- 
cleanuloi, in 12 luliu a. c. la 3 dre p. m. a isbucuită 
ună focă grosnică care, ajutată de vântă, abia irdr’o Oră 
și câteva minute a mistuită 10 case, 12 șiurîși grașduri 
și totă ce s’a aflată pe lângă ele. Omenii erau la eâmpă, 
casele singure și încuiate, mulțl dintre nefericiți au ră
masă chiar cu nemica. Paguba se calculâză la 4145 fl. 
v. a. Asigurată n’a fostă nici unuli).— Unu chiusană.u

—x —
Comisiunea administrativă a comitatului Hon!, scrie 

„P. Naplo», a suspendată dm postă pe fisolgăbiriulu 
Bertold Nigrovici, care fusese pusă în stare de acusa- 
țiune de cătră curiă și condamnată de tribunalul) din 
fpolysay pentru diferite abusurl electorale.

Negocierile între guvernul) română și cassa Frais- 
sinetă din Marsilia pentru înființarea unei companii ro
mâne de navigațiune pe Dunăre, se urmăres ă cu mulțl 
sorți d’a se ajunge la o învoială. Cu aceste nego ieri se 
ocupă cu deosebire d. Aureliană.

—x—
Casulu de coleră ce s’a ivită în Racz Almas s’a 

constatată de Dr. Karolyi, care a făcută autopsia cada
vrului țăranului George Sudar, ea avândă tOte simpto- 
mele colerei asiatice. Casulă acesta e singuratică.

—x—
Relativă la defraudarea dela oficială orfanală din 

Raab se comunică, că pănă acum s’a constatată lipsa

fiscalul) Eugen Kiss, pe consilierii magistralunli Lidi-lau 
Kozits și Frnnz Czip, și in contra Iot ă a pornită < er- 
celare disciplinară, er pe averea lor) mișcătdre și ne 
mișcătdre s’a ordonată secvestru pănă la suma de 60 
mii fiorini.

—x—-
In nOptea de 15 Iulie ună nou incendiu a i-bnenită 

in Botoșani, care a prefăcută în cenușe 15 case.

In posesiunea unei persone din Sinaia se află o 
cupă de argintă găsită în Transilvania, pe care se află 
g avată cu (litere chirilice nume'e Alexandru Moruzzi, 
precum și portretul) său.

O telegramă din Essen, dela 15 Iulie anunță, că ma
rele inventatori) și fabricantă de tunuri, cari pdr<ă nu
mele său, Krupp, a murită.

— x—
Reuniunea femeiloră slovace ,Jivena“ va întocmi 

in Turoț St.-Marton o esposițiune de industria textilă și 
cusături. Se vede că nu i-a dată guvernului ungurescă 
mâna să o intenție).

Mocsary și naționalitățile.
De curâudă a fostă visitată Mocsary in Andoruk, 

comitatul) Borsad, unde locuesce, de cătră redactorul) 
foiei „Borsad Miskolczi Kozlouy*, care a publicat) între 
altele urrnătorele amărunte despre întrevorbirea ce au 
avut’o:

Mocsary atribue căderea sa la alegerea din Neo- 
planta împrejurăm, că alegătorii invoițl cu tendințele po
litice ale lui Polit n’au votată pentru dânsul), fiind) că 
Polit și soții sei au declarat), că programul) lui Mocsaty 
nu consună cn programul) lor). De altmintrelea prin 
resultatuh) alegerei din Neoplanta, Mocsary nu e sdrun- 
cinat) în vederile sale de pănă acum. Chiar și pănă 
acum nu l’a condusă vre o deosebită înclinare cătră 
naționalități ori vre-ună umanism) bolnăvicios), ci sim
plu interesul) statului. E forte îngrijată de sortea na- 
țiunei maghiare și a statului. Nu se pote aștepta con- 
solid rea sfatului ungar), când) o jumă'ate a popora- 
țiunei stă pe picior) de răsboiu față cu cealaltă. Politica 
austriacă e fOrte bine învoită cu aceea, că naționalită
țile să ațîță tot) mereu prin continuele încercări de ma- 
ghiarisare, căci ea va băga în buzinară fructele acestei 
activități. Pot) fi considerați naționaliștii ca omeni buni 
ori răi. acâstă ve lere insă nu e ertat) să influințeze po
litica ce e a se urma față cu ei. Trebue să trăim î cu 
ei, ori-ce fel) de omeni ară fi, in acâstă privință insă 
singurul) mijlocă bună constă într’aceea, ca să se evite 
tot) ce dă întemeiată pricină la gravamine. Necontes
tabilă e, <ă totdâmia vor) fi nemulțămițl și agitatori, 
der esclusivă cu privire la aceștia ar trebui să se vali- 
diteze privirea, că naționalitățile nu le poți mulțămi.

Totdâuna se cjice: poporul) e bun), numai agita 
orii suntă răi indivizi. Dâr nn irebue să se trâcă cn 

vederea, el mirea massâ a naționalităților) se află cu 
totul) in mânile agitatorilor), și adecă numai de aceea, 
fi ndă că ei se pol) provoca continuu la gravamine, la 
încălcări. Dâcă straturile de jos) ale naționalităților), 
care formâză marea massă a acelora, ar) avâ consciința, 
că nu sunt) în âlcațl, că nu-i amenință nici uni) peri- 
cul) mai apropiat) ori mai îndepărtată, atunci invadară 
ar) vorbi agitatorii. Dâcă legea de naționalitate din 1868

FOI LETON U.
(5)

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

II.
Nicoloții și Casfellanii.

Intre Canalul) Mare și Giudecea era p’atuncl, și se 
pdte vedâ și a<jl aprâpe în aceeași stare în care era pe 
la jumătatea secolului 15, o piață nu tocmai mare unde 
se făceau In fiăcare ană tot) la aceeași epocă petreceri 
publice ciudate.

Piața era străbătută de unul) din canaturile cari 
sunti) și a<jl in Veneția un) fel) de artere ce ducă sân
gele dela margini spre inima marei cetăți. Apele acestea 
sunifi, vorbind) adevăr), singurele căi de comunicare în 
Veneția, de vreme ce nu se pOte țină sâmă de uliciOrele 
Intitulate cu numele de strade. Ș’apoi irebue să mai 
spunem) că p’atuncl pe uliciOrele acestea mai că nu se 
putea umbla.

Piața de care vorbim) se chema piața Nicoloțiloră 
și a Castelanilor), în onărea petrecerilor) și -a luptelorD 
ce se făceau acolo în fiăcare ani) în sâra (Jilei când do
gele se cununa cu Adriatica.

Dâr ce erau Nicoloții și Castelanii? Nisce tineri 
aleși dintre cei mai voinici gondolieri dela Rialto și pes
cari chioggioțî; câțiva facchini din portă, dâr puțini, 
erau câteodată admiși la luptă.

Se lupta pe ună pod) fără parmaclîcă, după cum 
erau mai tOte podurile In Veneția pe atunci. Podul) 
acesta, aruncat) peste canalul) care împărțea orașul) în 

două părți aprope egale, era tocmai în centru. In amân
două colțurile opuse ale ghizdului erau săpate două ti
pare mari de picior) de om).

Vomă vedâ mai târziu la ce sl >jeau acele tipare, 
cari esistă și a<țl.

Amândouă cetele protivnice, compuse fiăcare din 
câte 12 tineri, erau așezate, în apropiare, de o parte și 
de alta a podului. Fiăcare câtă era îmbrăcată uniformă 
în costume cu fețe bătăiOse, verijl pentru NicolițI, roșii 
pentru Castellani. In fruntea fiăcărei cete steteau câte 2 
judecători ai luptei.

Piața se umplu numai decât) de poporenl, fiăcare 
luându șl loc) după fantasia sa ori mai bine după sim
patia sa și arborând) chiar colorile luptătorilor) după 
cum se face adl la boat race (regate, întrecere pe apă) 
din Oxford și din Cambridge. Ferestrele caselor) vecine 
erau încărcate de privitori; pretutindeni, și pe învelitorl 
chiar) se vedeau numai capete.

1 eodatft unul) dintre judecătorii luptei ridiiâ mâna 
și făcu semn) că voia să vorbâscă. Se făcu o tăcere re
lativă, adecă in locul) strigătelor) vesele urmă uni) sbîr 
niit) surdă care semăna cu ală unui roiu de albine. 
Judecătorul) vorbi astfel):

— Tineri, aveți să vă luptați; fiți leali O să se 
tragă la sorți numele celor) dintâiu doi luptători. A ela 
din doi, Nicololă sâu Castellan, care va fi biruitei u, va 
trebui să rămână pe podă s’aștepte asaltul) celui d’ală 
doilea, pe urmă p’ală unui ală treilea luptător) din par
tidul) opus), pănă când va fi însuși biruită.

Tineri, acela dintre voi care va birui pe toți pe 
rând), va rămână singur) stăpân) pe pod), după ce 

partidul) protivnică va fi cu desăvirșire sleită. Aide, 
Castellani, încercați să răsbunațl infrîngerea văstră din 
anul) trecută, voinici Nicoloțî, fiți victorioși ca și în 
rândul) trecută.

Discursul) acesta mic), care, trebue s’o mărturi
sim), nu strălucea prin elocvență, fu primită, dâcă nu 
cu huiduieli, cel) puțină cu strigăte nerăbdătdre.

— Lupta! lupta! striga fiăcare.
— Să vă văd) Nicoloțiloră!
— Să vă văd) Castellanilor) 1
Numele Nicoloțiloră și alo Castellanilor) fură puse 

in două pălării deosebite, pe urmă din fiăcare se trase 
câte unul).

— Pietro din partea Nicoloțiloră și Zaharia din 
partea Castellanilor) 1 dise judecătorulu luptei.

Tinerii cu numele acesta eșiră din grupul) din care 
făceau parte și siliră cele patru trepte cari duceau la co
lacul) podului. Acolo fiă-care ișl puse piiio'ulă într’u- 
nulă din tiparele de care am vorbită, întingând) picio- 
rulă drept) așa ca să întâlnâsc) în mijlocul) ghizdului 
piciorul) drept) ală adversarului. Astfel) puși cei doi 
luptători tăiau podul) în diagonală.

— începeți! ițise judecătorul) luptei
Amândoi voinicii întinseră brațele pentru ca să 

s’apuce. Lupta sta in aceea, că unul) dintre luptători 
trebuia s’arunce pe protivniculă său in canal) fără ca 
elă să se clintâscă din loc): se întâmpla uneori că amân
doi cădeau de odată și atunci bunii Venețiani nu mai 
puteau de bucuriâ. Așa se și întâmplă cu cei doi din- 
tâiă luptători.

Se traseră Ia sorți alte două nume și lupta începu 
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s’ar fi ținutd acurata in litera și spirituiă ei, ii s’ar fi 
smulsd agitatoriloră cele mai periculăse arme. De alt
mintrelea nici agitatorii nu țină la programele lora până 
la cea din urmă iotă; se pote vorbi cu ei. Asta’i o îm
prejurare importantă, căreia opiniunea publică nu-i dă 
atențiunea revenită. Dâcă așă fi fostă alesă de deputată 
în Neoplanta, i)i>e Moesary, acesta nu ml-ară fi impusă 
țață cu naționalitățile nici o nouă îndatorire, care ar li ve
nită în colisiune eu simțămintele mele patriotice. Prin 
vorbirile și scrierile mele am făcută servicii naționalită 
țdoră de aceea ele au votată pentru mine și cu acesta 
eramă achitați unii față cu alț'i.

Moesary declară in line, că cestiunea naționalită- 
țiloră e o rană deschisă pe corpulă națiunei. care cu 
mijIOee paliative nu se pote vindeca. Trebue a se ingrij’ 
de o temeiul *ă vindecare, altfelă ar pute deveni pericu- 
)6să pentru viâța statului. A estă afacere e, pe lăngă 
ces.linnra de dreptă publică, cea mai importantă și va fi 
pâtra de'ncereare a destoiniciei politice a națiunei ma
ghiare, că ore afla-va modus vivendi celă corectă față cu 
naționalitățile.

Sciri militare.
România. — Regele a aprobată planulă alcătuită 

de marele stată majoră ală armatei pentru manevrele de 
âstimpă. Se scie deja că cu ocasiunea acestoră manevre 
care se voră face efitră sfirșitulă lui Augustă, se va face 
și o încercare de tnobilisare a unui corpă de armată. 
Regele a și iscălită decretulă pentru chemarea sub dra- 
pelă a reserveloră acelui corpă.

Dare de seină,
despre activitatea societății de lectură „Andreiu Șaguna" 
a elevilor ii delii institut util Andreianu în cursulă anului 

școlară 188617.

A In generală. Sub conducerea d-lui directoră se- 
minarială Ioană llannia societatea amintită s’a constituită 
în ședința din 21 Septemvre 1886 in modulă următoră:;

Președinte: D-10 Dem. Comșa, profesoră seminarială. 
vice-pre.ședmte: Km. Popescu, cl. an III; redactoră: A, 
Trifă, cl. an. III (inloetrtă mai tăidiu prin Al. .Rușdea 
cl. an. III); notară pentru corespondență: V. Popă, cl. 
an. Iii; notară pentru ședințe: I. Teculescu, cl. an II; 
bibliotecară: A. Oprea, cl. an. II; vice-bibliotecară: I 
Nicorâ, ped. an. I; membrii in comilefă : los. Blag.i și 
St. Rusă, el. an III; I. Brcju și I). Câmpeană, cl. an. 
II; N. Cftrpinișană și G. Enescu, cl. an. I; Rom. .Jurca 
ped. an. III și G. Daniilă. ped. an II

Societatea a ținută in cursulă anului scol. 26 șe
dințe, și anume 23 ordinare, er 3 esiraordmare.

Afară de acestea sociefatea a mai ținută o ședință 
publică festivă in memoria Mirelm Andr iu, in presăra 
<j lei Sf. Andreiu. cu care ocasiune a resiltată ună ve
nită curată de 97 II. 36 cr. in favorulă fondului so
cietății.

Numârulă membriloră societății la finea anului scol, 
a fostă 99, intre cari 97 ordinari și 2 ajutători, anume 
72 din cursurile clericali, er restulă de 25 din cursurile 
pedagogice.

B, In specială. Activitatea societății a fostă de două 
categorii: literară și administrativă.

s) In diseuțiune s’au luată 23 lucrări, pane scien- 
țifice și literare, parte poetice. Din acestea s’au indusă 
în foia societății ,Mu<a“ 20 piese.

Eaboratele din prosă aparțină parte teologiei și li
teraturo, parte istoriei și sciințeloră naturale; poesiile 
au fostă lucrări originale, afară de o eolccțiiine de poesii 
populare și o traducere din limba tramesă.

In decursulă anului s’au declamată in ședințele so
cietății 16 poesii dela d.feriți autori. In totală s’au ad
misă pentru foia „Musa< 22 piese, cu 8 mai multă ca 
in anulă scol, precedentă, — semnă învederată, că ac
tivitatea literară a societății a mersă progresăndă. In 

ărășl și se urmă eu sorți variabili aprope o jumătate de 
âră, insă fără incidente insemnate. Și Nicoloții și Cas- 
tellanii sarătau aprope d’aceeași putere și nici unuia din 
ei nu ajunsese încă să pasioneze pe publică.

Nu mai rămăseseră decătă 4 CâstellanI in potriva 
a 6 NicoloțI. când judecătorulă luptei strigă:

— Giacomo pentru Castellani!
Ună flăcău frumosă ea de 25 de ani, purtândă co

lorile stacojii ale Castelaniloră, eși din rânduri și se sui 
pe podă, unde mina lui bună provocă ună murmură de 
aprobare. Era ună gondolieră dela Rialto târle vestită 
pentru puterea lui, și toți partisanii lui ilu încuragiau cu 
vorbe:

— Nu te lăsa, Giacomo, fi tare!
In vremea asta judecătorulă luptei scosese și nu

mele celălaltă :
— Leonardo pentru Nicoloții (lise elă.
Ună bărbată lată in spete, cu înfițișarea cam săl

batică, apăru pe colaculă podului.
— Nu este Leonardo! strigară 20 de voci.
— Nu! nu! răspunseră o sută altele.
— Este sergentulă Bartolomeo! cjiseră alte voci.
Strigăte amenințătorii in potriva sergentului începu 

să s’autjâ in mulțime. Falsiilă Leonardo se uita cu dis- 
preță împrejură. Umilă dintre judecătorii luptei cretju 
de cuviință să s’amestice. După ce reclamă o tăcere pe 
care cu greu o dobindi, întrebă pe acela in potriva că
ruia strigau toți:

— Nu ești tu Leonardo? (Va urma.) 

ce privesce declamațiunile, de asemenea să pdte constata 
ună sporă de 9 piese față de anulă trecută.

b) Relativă la afacerile administrative ne mărginimă 
a releva mai ănteiu: Tipărirea catalogului cărțiloră află- 
târe in biblioteca societății. Această afacere s’a fostă 
iotă trăgănată mai m Iții ani de-a-rândulă mai alesă 
din causă, că abia in anulă de față a fostă posibilă o 
arangiare deplină corectă a cârțiloiu. Tipărirea acestui 
catalogă răspunde unei trebuințe adem ă simțite.

0 altă afacere administrativă de importanță au fostă 
deprinderile practice in vieța constituțională a bisericei 
nostre. Spre aceslă scopă societatea s’a prefăcută in 
sinodă parochială, alegândă ună eomitetu cu însărcinarea 
de a presenta ună rațiociniu bisericeseă in regulă și 
totodată a pregăti cele de lipsă pentru alegerea de pa- 
roc.hă. Rațioctniulă s a luată apoi in diseuțiune arngrun- 
țita, er alegerea de preom s’a efe tuită in tocmai con
formă prescripteloră in vigore, desbăiendu-se pe largă 
asupra procederei de urmată și ilustrăndă cestiunea prin 
esemple practice.

Rămâne sâ adaugemă, că in săptămânile din urmă 
societatea și-a asigurată pe timpă de 6 ani atâta cărțile 
câtă și mobiliarulă și archiva sa in contra focului.

Comitetulă societății și-a începută activitatea cu 
ședința d-to 27 Septemvre 1886, alegându-șl de notară 
și raportoră pe membrulă los, Blaga.

Comitetulă a ținută in decursulă anului 35 ședințe 
și anume 28 ordinare și 7 estraordinare.

Ca oigană esecutivă ală societății, comitetulă a 
priveghiată mersulă afaceriloră ingrijmdă de esecutarea 
concluseloră aduse de societate și intreprinejendă toți 
pașii necesari intru promovarea intereseloră societății. 
Lucrarea de căpetenia a fosta censurarea și dările de 
semă asupra elaborateloră loră incurse, cum și procu
rarea de cărți, ținerea bibiiotecei in ordine etc.

La inceputulă anului biblioteca consta din 1411 o- 
purl in 1523 volume și 281 fascicule. In decursulă a- 
nului biblioteca s’a sporită cu 87 Opuri in 90 volume 
și 4 fascicule. Biblioteca numără astădi 1498 opuri in 
1613 volume și 285 fascicule, la care sumă adăugendă 
cărțile aparținătOre bibiiotecei patristice și anume 45 
autori (S. Părinți) in 59 volume și 38 fascicule, resultă 
suma de 1543 opuri in 1672 volume și 324 fascicule.

Înmulțirea bibiiotecei a resullală parte din donați
uni, parte din procurări făcute pe spesele societății cum 
și prin compactarea unoră diare și foi periodice

Intre marinimoșii donatori se numără: Academia 
română; Academia din Cernăuți; Societatea «România 
jună“ ; Reuniunea rom. de cântări în Sibnu; Direcțiunea 
g mn. din Beiușu și următorii P. T. domni: Nicolau 
Popea, archimandriti'i și vicară; Zachariă Boiu, asesoră 
consist.; lonă Popescu, profesoră de leologiă; Simeonă 
Popescu, protopreshiteră; 1). Făgărășană și Moldovană, 
profesori gimn.; S. Moldovană. profesoră gimn.; Dr. I. 
Crișană, profesoră de teologiă și N. Putnoky, profesoră 
gimn.; Const. Dimiană, paroch in Brețcu; G. Moiană, 
invățitoră și luliu Pitică, ped. a. I. Aici este locuit! să 
adaugemă, că In. Ministeră de culte și instrucțiune din 
BrcurescI a binevoită a dona societății opulă atătă de 
prețiosă: Biserica episcopală a mănăstirei „Curtea de 
Argeșă«.

Suma cărțuoră primite prin donațiuni e 27 opuri 
in 27 volume și 4 fascicule.

Prin compac area unoră diare și foi periodice bi
blioteca s’a sporită cu 12 opuri în 12 volume.

Față de anulă irecută școl. biblioteca arată ună 
sporă de 34 opuil Iu 35 volume.

In cursulă anului scol, de față societatea a primii 
gratuită următorele tjiare și foi periodice: 1. Advocatulă 
poporală, 2. Anuculă Familiei, 3. Biserica Ortodoxă Ro
mână. 4. Biserica și șcâla, 5 Bălaurulă, 6. Candela, 7. 
Convorbiri pedagogice, 8. Deșteptarea, 9. Economia Na
țională, 10. Foja bisericeseă, 11. Foia scolastică, 12. 
Fdia diecesană, 13. Familia, 14. Gazeta Transilvaniei. 
15 Gazeta Șatenului 16. Lumina pentru toți, 17. Lnmi- 
natorulă, 18 Romanische Revue. 10. Pedagogulă Ro
mână, 20 Tehgrafulă Română, 21. Transilvania, 22. 
Tribuni, 21. Sieb Deut. Tageblatt. Almiaedin averea 
societății au fostă : 1. Convorbiri literare și 2) Seola 
.și F milia.

De presentă biblioteca represintă o valore de 2994 
fl. 33 <-r. cu 260 II. 18 cr. mai multă ca în anulă tre
cută, esceptionândă valorea catalogului cărțiloră biblio- 
tecei. Aceslă catalogă tipărită în 600 esemplare repre- 
sintă o valore de 96 fl. 45 cr.

Averea societății in bani gata este de 565 fi. 54 
cr. Subtrăgândă spesele din anulă acesta în sumă de 
363 fi. 30 cr. din venitele în sumă de 279 (I. 13 cr. re- 
sultâ cu finea anului ună deficiiă de 84 fl. 17 cr., care 
s’a acoperită din economiile aniloră preeedenți. Aceslă 
di ficilă este motivată prin cumpărarea mai mulloră cărți 
a căroru trebuință era adâncă simțită și cu deosebire 
prin tipărirea catalogului cărțiloră b bliotecei, amintită 
mai susă, der prin vinderea acestuia spesele se voră 
restitui succesive cu prisosă.

Archiva s’a sporită in decursulă acestui ană cu 
108 piese.

Colecțiunea numismatică consta cu finea anului scol. 
1885/6 din 86 bucăți. In decursulă acestui ană a cres
cută prin donațiuni cu 28 bucăți. Cu finea acestui ană 
scol, deci colecțiunea numismatică constă din 114 bucăți.

In anulă acesta ca si in cei preeedenți, societatea 
a avută la disposiț.ă douâ odăj dm localitățile semina- 
riale. In una din aceste odăi au fostă aședate dulapurile 
bibiiotecei; er cealaliă a servilă ea sală de lectură.

Mobiliarulă s’a sporită cu ună dulapă pentru ar- 
chivă. Mobiliarulă înlregă represintă o valore de 286 
fl. 12 cr., âr rechisitele de 126 fl. 53 cr.

Intrega avere a societății compuiată in bani repre
sintă o valore de 3985 fl. 69 cr.

Până a nu termina aceslă scurtă dare de sâmă, 
fiă-ne permisă a esprime în numele societății cele mai 
căldurdse mulțămirl Onorateloră RedacțiunI dela foile a

mintite, cum și număroșiloră donatori și sprigimtorl ai 
societății năstre.

Sibiiu, 24 funiu st. v. 1887.
Emilianu Popescu, Iosifu Blaga,
președ. comitetului. noi. și raportorul comit.SCIRI TELEGRAFICE.

(Serv. part, a >Gaz. Trans.«)

CONSTANTINOPOLG, 18 Iulie. — Sir 
Drumond Wolf, trimisulă englesu, care a înche- 
iatu cu Turcia convenția egiptână, a plecată de 
aci fără să se fi ratificată convențiuuea și fără 
să fi fostu elă însuși primită în audiență de ple
care. Audiența era destinată pe Vinerea tre
cută, der nu s’a ținută. Ambasadorulu germană 
a sfătuită pe Sultană să ratifice convenția, dâr 
Sultanulu a declarată, că convenția în forma ac
tuală ar face sânge rău în lumea musulmană.

NEAPOLE, 18 Iulie. — In urma spar- 
gerei țavei principale a apăductului, orașulă stă 
de două dile fără apă. S’au întâmplată din a- 
cestă causă escese, care au fostă suprimate cu 
puterea armeloră.

INNSBRUCK, 18 Iulie. — Impăratulă ger
mană sosesce aci după ametji afiându-se în călă
toria spre Gastein. Mâne îșl continuă călătoria.

DIVERSE.
Isvortl nou de petroleu. — Aprăpe de Peklenicza 

in cerculă Csakathurn din comitatulă Zala s’a descope
rită ună isvoru de picură. Ună consorțiu din Viena a 
și cerută guvernului ungurescă dreptulă d’a esploata a- 
eestă. isvoră de petroleu.

Incendiu mare. — Orașulă rusescă Witebsk a de
venită mare parte o pradă a flacăriloră. Au arsă 413 
case intre cari o bancă, poliția și 6 șcăle. Mulțl 6- 
menl au arsă. 7,000 suntă fără asilă.

Jidovu condamnată. — In Seraievo, capitala Bos
niei, s’a judecată procesulă unui furnisoră militară ji
dană, Baruch, care a înșelată statulă cu mai multe mi- 
lione de fl. — Principalulă culpabilă a fostă condamnat 
la 5 ani inchisore grea.

Bandă de tâlhari, cari bântuiau în plasa FilipescI, 
jud. Prahova, s’a prinsă de cătră primarulă comunei, 
Mărginenl-Monastiri, Andrei Rădulescu. Ei suntă, cum 
spune „Democratul^., nisee țigani căldărarl ungurescl 
poposiți cu corturi in spatele comunei Vlădeni. S’au 
găsită suterane in pădurea Băleni cu felurite obiecte de 
valore. Doi dintr’enșii nu s’au putută prinde.

Cutremură de pămenfu. — In Vinga s’a simțită 
in 10 Iulie n ună cutremură de pământă forte violentă 
cu direcțiunea dela nordă spre sudă. Mișcarea a fostă 
însoțită de o detunătură înăbușită și a durată mai multe 
secunde. S’au dârîmată câteva ziduri de case și coșuri 
(urlăie) și turnulă bisericei catolice s’a crăpată în douâ 
locuri. Au mai fostă dăunate edificiulă școlară, ală ju
decătoriei de cercă și ală ospătăriei celei mari.

Pe rugă. — Din plâcutulă orașă Nagy-Maroșă se 
povestesce despre ună evenimenlă prea tragică, ce s’a 
întâmplată acolo in noptea de Marți, 30 Iunie. 0 femee 
tinâră și frumOsă este eroina acestei tragedii lugubre, 
lulia Niedermuller era fiica unui birtașă din Nagy-Maroș; 
acum trei ani îi întorsese capulă ună flăcău. Ea deveni 
mumă. Spre a nu fi de batjocură in loculă sâu natală, 
ea întră in serviciu in Budapesta, lăsându-șl copilulă îq 
îngrijirea mamei sale. Acum o lună și jumătate lulia îșl 
pierdu servițiulă și se întărse acasă la Nagy-Maroș. 
Părinții ei suntă nisce țâranl cinstiți, care acum împăr- 
tășescă sdrtea tuturoră locuitonloră din Nagy-Maroșă: 
Ei luptă cu miseria, de când filoxera 11-a pustiită viile, 
din care trăescă. Cu tote astea părinții primiră bine pe 
fiica loră. Der lulia nu se simți bine în casa părinlâscă, 
vâtjendă că dânsa și copilulă său erau o greutate pen
tru casă. Pote va mai fi aurită și vre-o vorbă grea dela 
mumă-sa, ș’apoi fata nu era bine vâtjută nici de femeile 
de etatea ei și tote astea făcură pe nefericita fată sâ ia 
o hotărire teribilă. îșl puse in capă să-și ia viâța sa și 
a copilului și alese ună chipă de morte de o cruzime 
nespusă, nenorocirea luându i mințile. Intr’o sâră îșl luă 
copilulă și plecă din casa părintâseă. Ea se duse pe ună 
deiă, adună uscături, făcu ună rugă, turnă peste .elă 
petroleu, adusă intr’o sticlă, și-i puse focă. Când înce
pură să se înalțe flăcările, ea luă copilulă în brațe și 
sări in focă. Alaltăieri diminâța fură găsite acolo douâ 
cadavre earbonisale. — Acâstă întîmplare tragică a pro
dusă cea mai mare emoțiune in poporația din Nagy- 
Maroșă, precum și intre familiMe din Budapesta, ce au 
venim acolo in vilegiatu'ă.

fTjf- Numere singuratice din „Gazeta Transilva
niei'1 ă 5 cr. se potu cumpăra în totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Murefianu,
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OtLrealh ta bui'.t do Viena.
dm 15 luliu

Rentă do aurt. O" ... 101 56
Rentă de hărtiă o»/, . 87.75
hnprumutulQ căilorO (erate

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

lortt ferate de osta ung.
(1-ma emisiune) • . . 97.90

Amortisarea datoriei căi- 
lorO ferate de ostO ung. 
(2-a emisiune) .... 127 —

Amortisarea datonei căi-
lorO (erate de osta ung.
(3-a emisiune) . . . • 115 6° . ACl uaucel ue vleullu „„B.

Bonuri rurale ungare . . 104.50 Act. băncel de credita austr.281.— 
Bonuri 
Bonuri

tt. n. 1887.

Bonuri croato-slavone . . 104 50
Despăgubire p. dijma de

vina ung..........................100. —
lmprumutulâ cu premiu

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

Tisei și Segedinului . 122 75
Renta de hărtiă austriacă 81 50
Renta de arg. austr. . , 83.25

j Renta de aură austr. . .112 20
LoBurile din 1860 . . . 137.—
Acțiunile băncel austro- 

ungare..........................®89 —
I Act. băncel de credita ung. 284.75

cu cl. de sortare 1C4.50 Argintula —. — Galbinl 
rurale Banat-Ti-__  Împărătesei ...................h 95

mișă................................ 104 40 j Napoleon-d'orl .... 10.03
Bonuri cu cl. de [sortare 104 50 | Mărci 100 împ. germ . . 62 20
Bonuri rurale transilvane 104 90 Londra 10 Livres sterhnge 126.60

Cursuiu pieței Brașovu
din 16 luliu st. u. 18H7

Bancnote românesc! . . . . Cu mp 8.63 Vemi. 8 65

Argint românesc ... > 8.55 8 60

Napoleon-d'orl..................... . > 9 97 10.01

Lire turcesc!.......................... » 11.34 » 11.37

Imperial!.............................. > 10.34 » 10.37

Galbeni.................................. > 5 89 » 5.94

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

» ’ » ^lo • X 98 — » 99 —

Ruble Rusesc!..................... » 109 — » 110 —

Discontulti . . • 7—10»/, pe ană.

Nr. 695—1887.

Concursă.
La scdlele reuniunei foștiloră grănițerl din regimentulă I, rom. 

auntă de conferită pe calea concursului:
1. Postulă de învățătoru dirigentă la scdla din Cugieriu, co- 

mitatulă Huniâd6rei, cu salară anuală de 350 fi. apoi cuartiră și lemne 
de focă.

2. Postulă de învățătoră dirigente la scdla din Vest emu, co- 
mitatulă Sibiiului, cu salară de 300 fi. diu fondulă scolastică centrală, 
precum și cuartiră și lemne de focă.

3. Postulă de învățătoru secundară la scdla din Șina, comi- 
tatulă Sibiiului, cu emolumentele: 200 fi. v. a. din fondulă scolastică 
ceiitrală, cuartiră și lemne după trebuință; în fine

4. Totă la Șina postulă de înv&țătoru adjunctă cu 180 fi. din 
fondulă centrală, apoi cuartiră și lemne de focă.

Reflectanții la aceste posturi au să-și subștdrnă suplicele instruite 
cu diploma de cualificațiune din studiele pedagogice și din limba ma
ghiară, eventuală și alte documente celă multă pănă în 10 Augustă 
a. C. st. n. la:

ComitetulU administrativii, ală fondului și școleloră joștilorti grănițerl 
din regimentulă 1. rom. in Sibiiu. 1 3

Iosifn Blasko,
hotelier

în

Sz.-Szt-Gyorgy
s’a mutatu în

HOTELUL MARE.••••••••••••••••••••
Sosirea si plecarea trenuriloru si posteloru în Brasovii.

1. Plecarea trenuriloru:
1. Dela Brașovu la Pesta:

de persone Nr. 307: 7 ore 20 de minute săra. 
mixtO Nr. 315: 4 6re 01 minută diminăța.

2. Dela Brașovu la Bucuresoi: 
accelerată Nr. 302: 5 ore 37 minute diminua. 
mixtO Nr. 318: 1 Oră 55 minute după am64î.

II. Sosirea trenuriloru:
1. Dela Festa la Brașovu: 

de persăne Nr. 308: 9 6re 46 minute înainte de amătp- 
mixtă Nr. 316: 9 6re 52 minuie săra.

2. Dela Buouresoi la Brașovu: 
accelerată Nr. 301: 10 ore 12 minute sera, 
mixtă Nr. 317: 2 Ore 32 minute după amâcjl.
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. Plecarea posteloru:
Reșnovu-Zernesci-Brand: 12 ore 30 min. după amâtp- 
Zizinii: 4 Ore după amOijl.
Secuime (S. Georgl): 1 oră 30 minuie năpiea.
Făgărașul 4 ore diminua.
Săcele: 4 6re diminua.

B. Sosirea posteloru:
Zernescl-B rănii la BrașovO : 10 Ore înainte da ametp.Reșnovu

Zizinil la BrașovO: 9 ore a. m.
Secuime la BrașovO: 6 Are săra.
Făyărașu la BrașovO : 2 6re diminua.
Săcele la BrașovO: 6 Ore 30 minute sâra.Mersulu trenuriloru

Valabilii dela I luniu st. n. 1886.
pe linia Predealft-Budapesta și pe linia Teiușii-A.radii-Budapesta a calei ferate orientale de stata reg. ung.

Predealfi-Budapesta Budapesta—Vredealfl

Bucuresel

Pradealfi (
(

Treufi 
de 

persâne

Tren Trenfi 
accelerat omnlbus

Treufi 
otunibua

Tren | Trenfi Trenfi 
de 

j era 6 ne

Trenfi 
lomul bus

4.30 7.30
1.14

TimișO

Brațe»*

FeldiOra 
Apatia 
Augustind 
Homorodd 
Hașfaleu

(
l

(
(Sighițdr* 

Elisabetopole 

MedtașO 
Copt* miei
Micăsasa
Blașiu
CrăciunelO
Teiuțt
Aiudtt
VințulO de suscl 
Uiâra
C*e*rd»a 
Obiriad
Apahida

Clsțis
Nedeșdu 
GhirbSu
Aghirigd

HuiedinO 
Ciucia
Buci» 
bratea
Vadă 
Mezd-Telegd 
Tugyi-V4sArhe!v 
Veneția-OrâȘii

( 
(

1

720
7 57
8 24
8 47
9.29
9 37

10 53
11.00
11 34
12.03
12.26
12.42

1.11
1.23
2.06
2.27
2 49
2 56
3.12
3.46
5.01
5.21

9.12
9.35

10.12

6 01
6.19

7.12
7.41

8.20
8.46

1.45

»r»dl»-n»re

P. Ltdiay
S»«l»ok
>«d*-p«ata

Viena '

9.11
9.16

10.37
12.20
2.15

— | 8.00

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
451
5 28
5 56

Trenfi 
de 

persone

10.50
1.33
4.24
10.05|

2.15

2.32

Trenu 
de 

peraone

6 37
6.581
7.14
7.2?
7.56
8 18
8 58
9.151
9 34
9 53

10 28 
1047
10 57
1107
11.191

1.16
3.29
6.33

Viena
Budapesta
Szolnuk
P. Ladâny
Oradea mare

Venția-OrăȘii 
Fudi-Oșorheiu 
Teleagu
Vadă
Bratea
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Stana
Aghiriș
G1 ârbfiu
Nedișu

Cin țiu

Apahida 
Hhiriț

Cucerdea

Uiora
VințulO de st 
Aiudfi
Teiuțfi
Crăci unei a
Bl aș a 
Micăsasa
Copța nie
Mediașa 
Elisabetopole
Slglșdra 
Hașfaleu 
Homorod 
Augustintt 
Apatia 
Feldidra

BrațovJ 

Timișâ

Predeală

Bacurescl

Trenfi _ .
de pera. accelerat de pers.

1.55
2.53

n.ioj —
7.40 z.—

11 05 4.05|
2 02 5.47
4.12 7.11
— —
_ —
— 7.33
— 8.04
— —
— —
— 8.58
— 9.28
— —
— —
— —
_ _ —

10.31
11.00 __
11 19 _
■2 33 _

1.01 __
. 1 11 _

1 18 _
a 1.05 _

1.46 - -■
2 25 _
2 50 — -
3.03
3.35
4.01
420 ■
4.5' __
5.42 —
6.01
7.27
8.08 —
8.36 —
9 06 —
9.46 5.37

? _ «—
6.20

l — 6.471 - 11.30

7.40
10.42
2.02

4.78

Nota: Orele de nâpte BuntO cele dintre liniile grfse.

618
9.38 

1202
2.01
2 08
2 19
2.41
3.24
3.47
4.07
4.33
5.15
5.33
5.53o.oa —
6X5 —

6.20 —
6.38 —

7.08
7.36
9.16
9.53

10.—
10.09
10.19
10.48
11.55
12.34
12.52

1.34
2.13
2.46
3.31
4 32
5.02
6.68
7.43
8 23
9 02
9.52

Tipografia ALEXI BrașovO. Hârtia din fabrica iui Martin Kopony, Zernesc!

Teiușft- ts udii-Budapesta Budapesta» Aradft-Teiuș A.

Tren fi 
otbnJLus

Tre ifi 
de pers.

Trenfi de 
peradne

Trenfi de 
penâne

Trenfi 
de persâne

Trenfi 
omnibui

Tel ușii 11.24 _ 3.00 Viena 11.10 12 10 —
Alba-Iulia 11.59 — 3 59 Budapesta 8.20 9.05 —
VințulO de josO 12.30 — 4.22 S»aluok 11.20 12.41 —

^ibotO 1.01 — 4.51 11.35 5.45 —

Orăștia 1 32 — 5.18 Aiaîlî 4.30 6.— —
Siweria (Piski) 2 32 — 6.15 Glogovață 443 6.13 —
Ie va 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 —
Braniclea 3.23 — 7.02 Pauliș 5.19 6.51 —
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-1 ipova 5 41 7.10 —

Gurasada 4 08 — 7.40 Conopă 6t9 7.37 —
Zam 4 25 — 8.11 Berzova 6.28 7.55 —

Soborșin 5 30 — 8 46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bârzova 6.27 — 9 33 Zam 8 01 9.12 —
Conopă 6.47 — 9.53 Gurasada 8.34 9.41 —
Radna-Lipova 7.28 — 10 27 Ilia 8 55 9. "8 —

Paulișă 7.43 — V',42 Braniclea 9.19 10.17 —

Gyorok 7.59 — 10.58 Deva 9 51 10 42 - -

Glogovață 8.28 - 11 25 Siuieria Tiski) 10.35 11 07 —
Aradft 8 42 9.17 12.31 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok — 2 32 4T9 Șibotă 11.43 12.— —

( — — 5.12 Vințuliî de josă 12 18 12 29 —
Budapesta “ 1 — 0.20 Alba-Iulia 12.36 12.46 —

Viena — 1 — 6.05 | . 1.29 1.41 —

Simeria (Piski) Petroșenl

Tronfi Trenfi de Trenu Trenfi de Trenfi Trenfi
omnibu» p*tra<5n»i mixt pemdne omnlbtu mixt

Arad A 5.48 6.05 ^fizaeria 2.41
Aradulfl nou h 19 — 6.33 Streiu — — 3.25
Nâmetb-Sâgb 6.44 — 6.58 Hațegtt — — 4.16
Vinga 7.16 — 7.29 Fu: — — 5.11
Oreziîalva 7 47 — 7.55 Crivadia — — 5.58
Merczifalva — — — Banița — — d.40
Tlmișdra 9.02 — 9.08 Petroșenl — — 7.12

rsr!naiș6ru-A ra,lft 8‘etroșeul—Siuaeria (Piski)

Trenfi de Trenu do Trent 1 Trenfi Trenfi Trenfi
peredtHi pcrsdne cmulbDi! de pers, omnibue mixt

'3'imiș6ra 6.25 5.00 | FetroșenI 6.10
Merczifalva — _ — Banița — — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia — — 7.37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui — — 8.20
Nâmeth-Sâgb 8.36 — 6.23 Hațegă — — 9.01
AradulO nou 9.11 — 8.01 Streiu — — 9.62
Arad6 9.27 — 8 17 «troerfa — — 10.81


