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NOU ABONAMENTU

„GAZETA TRANSILVANIEI/4
Cu I Iulie 1887 st. v., s’a începută nnft nou 

aboniimentft pe triluniulă Iulie, Augusta și Sep- 
temvre la care învitămu pe toți onorații amici și spri
jinitori ai foiei uostre.

Prețuia ai^iamentului:
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 anu 40 „
Abonarea se p6t.e face mai ușorii și mai

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

a însemna pe cupontl numărulu fâșiei sub care 
au primită d,ar,,lu.

Domnii cari se voră abona din nou s6 binevodscă 
a scr:e adresa lămurită și a an'ta și posta ultimii.

Brașovu, 7 Iulie 1887.
Ni se comunică, că în causa alegerii dela 

Baia de Crișu s’a înaintată la tribunalulu din 
Deva peră pentru mai multe delicte, prevăzute 
în legea penală, contra lui Ignatz Imets, Tobias 
Mihalyovits, Oliver Krasznay, Carolă Beke și 
alții.

Le este cunoscută cetitoriloră noștri, că a- 
ceștl corteșl de frunte unguri s’au făcută culpa
bili de totă feliulă de nelegalitățî, abusurl, co- 
rupțiunl și violentări, comise față cu alegătorii 
români din numitulă cercă cu scopă de a face 
să reiăsă cu orice prețu la alegere candidatulă 
ungură Hollaky.

Tribunalulă din Deva va fi der cliiămată 
să cerceteze d£că aceia contra cărora s’a făcută 
arătare merită său nu a fi pedepsiți în sensulă 
legii penale. Ni se mai asigură totodată, că și pe 
calea administrativă s’au făcută pașii de lipsă în 
potriva funcționariloră, cari au abusată de pu
terea loră în decursulă alegerei dela 17 Iunie a. c.

Corespondentulă nostru ne promite că la 
timpulă său ne va relata despre resultatulă pa- 
șiloră întreprinșl de cătră alegătorii români ofen
sați în dreptulă loră. Ii vomă fi mulțămitori 
pentru acăsta, dăr prevedemă înainte care va fi 
resultatulă.

Se voră cere deslușiri totă dela cei ce au 
fostă acusațl și dela cei ce împreună cu denșii 
au agitată la porunca mai înaltă pentru alegerea 
candidatului oposițiunei moderate maghiare. Apoi 
lucrulă se va face mușama, de nu cumva se va 
afla vr’ună judecătoru iscusită care, inspirată 
fiindu de miraculdsele descoperiri istorice ale pre
ședintelui tribunalului, să găsăscă, că alegătorii 
români, cari au pășită ca acusatorl în contra 
corteșiloră lui Hollaky, nici n’au dreptulă de 
a face acesta, dedrece în puterea memorateloră 
descoperiri ei suntă „Unguri valahisați" și celă 
ce Ungură este cu Ungurulă trebue să urle, er 
nu să-lă tragă în judecată.

Departe este de noi gândulă de a voi să 
prejudecămă unei eventuale sentințe drepte a 
tribunalului din Deva. Ne amu bucura din su- 
fletă dăcă ni-ară convinge judecătorii de acolo, 
celă puțină cu acdsta ocasiune, că nu suntă cu 
totulă molipsiți de păcătoșiile celoră dela putere. 
Dăr să ne ierte d-loră, ddcă pe temeiulă espe- 
riențeloră triste, ce amă trebuită să le facemă 
până acum în cașuri analdge, vomă rămână ne
credincioși, până ce nu ne voră convinge prin 
fapte despre contrarulu.

împrejurarea, că procurorii regesc!, cari de 
altă dată sciură să-și iăsă așa curendu din să
rite și să facă așa de iute și energiosă „pașii 
legali," și încă și mai multă decâtă atâta, tacă 
acum tăcerea pescelui la tdte câte le scriu fia
rele despre fărădelegile comise în <|*ua mare la 

alegerea din Baia de Crișă, acăstă împrejurare 
nu este nicidecum de natură de-a ne insufla în
credere în sâmțulă de dreptate ală magistrațiloră 
unguri.

Nu cumva d-nii procurori suntă în sesonulă 
acesta de vâră pră ocupați cu urmărirea hoților» 
de gâsce și de aceea nu mai au răgază de-a se 
interesa de violentarea și batjocurirea celui mai 
prețiosă dreptă ală cetățeniloră din arondismen- 
tulă loră ?

O aparițiune nu mai puțină bătătdre la 
ochi este, că atâtă alesulă „deputată" Emerică 
Hollaky, câtă mai vertosă Imets Ignatz, care 
a figurată ca președinte de birou electorală, sunt 
așa de impasibili față cu învinuirile ce li se facă 
în pressă, încâtă nici nu se încărcă de a se a- 
păra, ci tacă înfundați, ca și câ.ndă ară voi să 
(jică: ce ne pasă nouă de ceea ce scriu foile 
românesci, ajunge că foile unguresc! ne declară 
de 6meni cinstiți și buni patrioțl!

In alte țerl constituționale — pe unde încă 
n’a pătrunsă „cultura ungurăscă" — cei ce se 
vădă acusațl de concetățenii loră pentru faptele 
ce le-au sevârșită caută celă puțină să se escuse 
într’unu modă său altulu, ăr cei ce bagă la bu- 
zunaru învinuirile, ce li se facă în publică, sunt 
espuși disprețului generală.

In fostulă comitată ală Zarandului de-o ase
menea existimațiune publică se vede, că ămenii 
dela putere nici ideă nu au. Și ce le și pasă 
loră de ceea ce dică Românii „inculți" și „duș
mani ai statului" despre denșii. Nu rămână ei 
pentru aceea singurii și adevărații representanțl 
ai culturei maghiare?

Rămâiă, dăr pănă când să rămâiă și fărăde
legile loru nepedepsite ? Pănă când ? —

Katkoff și România.
Amă publicaiă înlr'unulă din numerii trecuți ai 

fâiei ndstre una articula tradusă din «Moskovskja Vje- 
domosti" a marelui panslavistă Katkoff. In acelă arti
cula se (fteea că instreinarea tinerei generatiunl a Ro
mâniei de Rusia se datoresce împrejurărei, că diploma
ția rusă n’a făcută nimică pentru a întreține vechile re- 
lațiunl ale marelui imperiu slavă cu țările române ; că 
secularele tradițiunl moștenite dela Calerina II și Nicolae 
I, precum și cuvintele lui Rodolinikin: „in Orienta a- 
genții Rusiei trebue să fiă acreditați nu numai pe lângă 
curțile domnitâre, ci și pe lângă popâre," — au fostă 
uitate cu desăvârșire, der totuși, tjice fâia d-lui Katkoff, 
adevărații patrioțl români încă n’au dispărută, legăturile 
ruso-române nu s’au ruptă tote, se găsescă încă omeni 
în România, cari suntă cu Rușii într’ună sufletă și în- 
tr’o simțire, și speră in fine că numărulă acestora ade- 
vârațl patr oți — cari formeză oposițiunea — după in- 
formațiunile ce le are din România, va cresce și că Ru
sia, și România, și biserica orientală voră profita de 
acesta.

La acestea răspunde „Românulu* dela 14 Iulie, 
(jicendă că Rusia, ca ori și care altă putere, are prelini 
pe toți Românii câtă timpă Rusia și diplomația ei voră 
ii bune și binevoitâre vecine. Instreinare nu e, der 
relațiunile de a<ji dintre Rusia și Regatulă română nu 
mai potă fi ca cele din trecută, agenții ruși nu mai 
potă juca rolulă ce-lă jucau înainte cu 30 de ani în 
România și in alte țâri. A<ji stau lucrurile altfelă, Ro
mânia a propâșită pe cale politică și socială, pentru că 
o națiune întregă așa a voită și a putută sâ le facă a 
sta lucrurile. „Românulă* sfârșesce astfelă:

Avemă însă, în privința afirmațiuniloră cari sfâr- 
șescă articolulă din .Moskowskija Wjedomosti « ore cari 
nedumeriri. > Adevărații patrioțl români încă nu au dis
părută cu toții," 4'<te confratele nostru moscovită. Ce 
înțelege cj'arulU rusă prin „adeverată patriotă română'. 
Fi-va acela, care ar dori ca relațiunile între Rusia și 
România de astătjl să fiâ totu ca cele de acum 30 și 
50 de ani? Fi-va acela care ar crede că s’a coborită 
raiulă pe pământă, când ar vedâ că .secularele tradi
țiunl" din vremea Caterinei II au renăscută între Ru
sia și România? Fi-va acela, care ar afirma că fericirea 

României ar străluci numai atunci când ministrulă rusă 
ar li acreditată, nu numai pe lângă guvernulă Regelui 
Carolă, ci și pe lângă poporulă română ? Din întregulă 
ton ală articolului ar urma ca la aceste întrebări să 
răspundemă cu da.

Noi insă 4'cemă nu, nu-, acela care ar dori, ar 
crede și ar afirma asemenea lucruri, nu ar fi ună ade
vărată patriotă română, ci ună perdută cu mintea, ună 
nenorocită cu inima, sămânță secă în ogorulă națiunei, 
ifiu patriotă, rău Română.

Esistă legături între Rusia și România, cum esistă 
legături între România și celelalte state dăr nu legături 
de acelea despre caii ne face a bănui articolulă din 
„Moskowskija Wjedomosti." Acelea nu potă să mai fiă; 
suntă in contra timpului presinte, in contra situațiunei 
actuale a țârei nâstre, in contra tuturoră aspirațiuniloră 
celoră mai sfinte ale Româniloră.

Informatorii confratelui nostru din Moscova au as
cunsă și schinguită cu voință și consciință adevărulă.

țlisele din „Moskowskija Wjedomosti» cad singure 
in prăpastia dorințeloră imposibile și prin urmare pri- 
mejdiăse.

„ Unirea* dela 3 Iulie, luândă notă de articululă 
foiei d-lui Katkoff, scrie:

,Der ce ne socotesce Ore d. Katkoff pe noi Ro
mânii? . . . Cum și-a închipuită d sa că vomă suferi — 
ce nici Bulgaiit n’au suferită — în țâră nisce agenți di
plomatici, cari să se amestece in afacerile nâstre lăun
trice și că vomă îngădui pe nisce agenți diplomatici, cari 
să intrigeze in țeră pentru cutare ori cutare influință 
străină ?

D Katkoff ar fi trebuită să gândâscă bine, că Ro
mânia se află pe harta Europei, mai spre apusă chiar 
decâtă Rusia, și că decă măsurile propuse de d-sa potă 
fi bune în Afganistană și în partea nordică a Chinei, nu 
ar fi câtuși de puțină la locuia loră în România, care e 
o țâră independentă.

Der nu acesta e lucrulă care ne miră... Nu ne 
miră nici faptulă, că se găsescă câțiva Români cari îlă 
întrețină în ideile d-sale. In cele din urmă chiar nici 
nu facă rău. Făcu bine dimpotrivă, pentru că deschidă 
bine ochii națiunei asupra celoră ce pretindă să vină la 
cârmă prin ocrotirea străiniloră.

Ne miră însă puțină socotâla ce-șl face d. Kat- 
coff că, prin faptulă că suntemă și noi ortodoxl, influință 
rusă va pută să se întindă ușoră în țâră. D. Katkoff 
își aduce, pare-se, aminte de vremurile când Rusia mer
gea cu crucea înainte și era bine primită.

Ei! vremurile acelea au fostă. Dăr acum nu mai 
suntă.

S’au găsită înt’o vreme Omeni cari să încline spre 
Rusia pentru că era pravoslavnică. Au fostă păcăliți 
însă în ceea ce așteptau dela Rusia și în oeea ce ea 
a dată.

Acum mai nimeni nu va mai face acâsta, pentru 
că trecutulă ni-a dată destule învățăminte.

Asta n’ar trebui s'o uite d. Katcoff.

Rusia și prințuld de Coburg.
Foia oficiOsă rusă „Nord" declară categorică, că cu 

candidatura prințului de Coburg Rusia a isprăvită defi
nitivă. Nici măcar necesară nu gâsesce Rusia de a pro
testa in contra .comediei din Târnova,' ci va lua parte 
la restabilirea ordinei în Bulgaria numai atunci, când re
gența, ministerulă și Sobrania voră dispărea de pe arenă 
și se voră face nouă alegeri legale.

O scrisore din Petersburg cătră „Nord" se ocupă 
de temerea esprimată în foile rusesc!, că Austro-Ungaria 
va ocupa Serbia, și cjiee că tOte suntă posibile, dăr 
acâstă eventualitate e problematică, căci ună astfelă de 
evenimentă ar periclita seriosă menținerea păcii.

„Agenția Reuter" comunică, că Rusia rătpuncjendă 
la nola-cerculară a Porții privitOre la alegerea prințului 
de Coburg, declară că n’are nimică de obiectată contra 
persOnei prințului, dăr că nu pOte accepta nici o deci- 
stune a actualei Sobranii.

SOIRILE PILEI.
Vineri in 3/15 Iulie numeroșii călători cari veneau 

dela Predeală spre Brașovă cu trenulă omnibus au 
scăpată de ună mare periculă. Prin capulă dinspre 
Brașovă ală tunelului celui mare dela Timișă se repecji 
in tunelă o vacă. Mișinistulă observând’o dete sem- 
nalulă de periculă. Vaca a fostă răsturnată de trenă, 
care i-a tăiată piciârele. Norooulă fu, că s’a putută 
opri trenulă și la lumina torțeloră s’a scosă vaca din
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tunelă. Astfelă trenulă a scăpată de deraliare înlăturân- 
du-se o mare nenorocire.

- x—
>Kolozsvar« încă totil nu șl a venito de totă în 

fire din spaima ce 10 cuprinse la scirea despre plănuita 
Intemeiare a unui diară germanii în Clușiu. A începută 
Insă a se liniști, precum se vede din comunicarea ce o 
dă în No. 163, că atâlO jidovii ortodox!, câtă și cei pro
gresiști din Clușiu desaprobă planulă d’a se întemeia o 
f6iă germană și se ferescO ca germanisarea să se înde 
plinăscă sub firma jidovâscă. — Ce mofturi patriotico- 
jidano-maghiarisatâre!

A sositO în BucurescI și s’a depusă în capela ci
mitirului Șerbană-Vodă corpulă Principelui Grigore Ba
sarabii-Brâncoveanu, decedată ia Patisă în 3/15 Octomvre 
1886. Depunerea corpului în Cavoulă familiei se va face 
Joi ale curentei la 11 Ore diminâța în prezența familiei întregi 
fără învitațiunl și fără pompă, după cum răposatulă șl-a 
esprimată ultima dorință prin testamentulă său olografă, 
<Jice ,Epoca“: Principele Brâncoveanu s’a născută în 
BucurescI în casele din strada Brâncoveanu în diminăța 
Zilei sântului Spiridonă (12 Decernvre) 1827, s’a căsă
torită la 28 Maiu 1874 cu fiica lui Mussurus-Pașa, atunci 
ambasadorulă sublimei PorțlQ la Londra. A lăsată pe 
soția sa neconsolabilă cu trei copii minori, ună băiată : 
Constantină născută în 1 Octomvre 1875 și două fetițe: 
Anna născută în 1876 și Elena în 1878. Principesa 
Raluca între alte multe binefaceri a luată disposițiunl și 
a șt pusă în lucrare, pentru pomenirea multă iubitului 
și regretatului ei soță, să clădescă o frumosă scOlă în 
comuna rurală BrâncovenI, a dată 1500 lei pentru re 
parațiunea bisericei din Coteana. și dotâză cu iotă mo- 
bilierulă necesară: bănci, catedre, dulapuri pentru bi
bliotecă, table, hărți geografice, globuri și altele, atâtă 
noua scolă ce clădesce in BrâncovenI câtă și noua scOlă 
din comuna Coteana-IpateștI la clădirea căreia a contri- 
buitO și decedatulă principe.

—x—
In arestulO tribunalului din Alba-Iulia s’a ivita scor 

butulil in modă epidemică. S’au luată măsuri pentru 
combaterea bolei

—x—
In Bretea, comit. Hunedorei, bântue difterita în 

modO îngrijitorii.
—x—

La 15 Iulie n. a căQută și s’a înecată în Sotneșă 
lângă mOra orășenăscă din Clușiu ună Română din Un
garia. Morarii l’au scosă mortă.

—x—
In Gelău văduva preotului reformată Andreiu Konya 

s’a aruncată în fântână din care a fostă scâsă mârtă.
—x—

In Strada Calvină din BucurescI se construesce o 
seâlă primară care va purta numele regretatului profe- 
soră Irimia Circa.

—x—
In urma casuriloră numărăse de coleră în Italia de 

josă, consiliulă comunală din Triestă a dată o circulară, 
prin care obligă pe otelierl să anunțe imediată pe streinii 
cari sosescă. Cei cari vină din ținuturi afectate voră 
fi cercetați în trei tjile de cătră mediculă districtului. 
Comisarii de piețe au primită ordinulă să supraveghieze 
fârte strictă piețele. De asemenea guvernulă a dispusă 
o carantină de 5 t^ile pentru vasele ce vină din Sicilia. 
Scirile din Sicilia suntă mai favorabile; colera scade.

Zelau, 16 Iulie 1887.
Stimate D-le RedactorO! In Nr. 142 ală prețuitului 

(Jiară ce redigiațl aparendă o corespondință „de lângă 
ruinile Porolissului", se Z'ce intrănsa că on. d. M. Mol- 
dooanu preotă în Agrișiu încă să fi fostă intre acei tră 
dătorl a; causei naționale, sporindă cu votulă lui numă- 
rulă alegătoriloră guvernamentali.

După ce însă din listele votanțiloră m'am convinsă 
că on. d. M. Moldovană preotă în Agrișă nu se află in
tre votanțl, și cu votulă său nici că a < oncursă la ale
gerea vr’unui candidată, — vină a vă ruga frumosă, 
ca erârea obvenită -din identieitate de nume pentru sal
varea onârei naționale a on. d. preotă aminfito să bine
voiți a-o rectifica. — Mai potă încă aminti, că on. d. 
preotă, deși conferințele nâstre nu le-a cercetată, totuși, 
incâtă privesce persâna sa, de sub greutatea concluse- 
loră nu s’a retrasă niciodată, ba încă dela antagonistă 
noștri Zilnic are de a suferi pentru cause naționale

a. c.

Țera Oltului, 1 Iulie*) 1887.
»Ț6ra Oltului 
Para focului

Țâra omeniloră inculțl 
Șl-a boeriloru desculți I......

D-le Redactoră! Alegerile dietall, ca și alte multe 
treburi și isprâvurl patrioticescl ale lui Tisza și ale o.nel- 
teloră sale, n’au lăsată în urma loră altă suvenire, decâtă 
nisce capete sparte ori căușite, cari în decursulă come
diei electorale, nu s’au mai desmețită.

Mulțl patrioțl „născuțl“ dăr și mai mulțl alțl „fă- 
cuțl“ și astăr|i trcdindu-se din amețăla bancheteloră și 
ospețeloiă electorale mai strigă câte odată: ăljen 1 și să 
trăiâscă! Rămas’au cu „vaiulă* și ,amarulă“ cei ce ui- 
tândă șl de sânta loră datorință națională , au alergată 
să se ad’pe din lăturile deputațiloră impuși și im
portați.

După cum vă este cunoscută, d-le Redactoră, in 
cereală Făgărașului de susă a fostă alesă Iotă ve> hiulă 
deputată Boer Antal, care in perioda trecută atâtă a fo
losită pe alegătorii săi. câtă ii folosea și atunci, dăcă n i 
era alesă. Elă în lipsa de contra candidată s’a alesă 
prin aclamare.

Totă în diua de 20 Iunie st. n. s’a alesă prin acla 
mare și in cerculă de josă ală Făgărașului fostulă de
putată din perioda trecută j dovulă Ullman Sandor, care 
avă stindarde cu inscripțiune lomânescă, pâte cu scopă 
ca mai lesue să potă ademeni pe domesticii săi alegători, 
între cari mulți .boeri" cari numai atunci să vădă sălui 
de holercă jidovăscă, când se întâmplă alegerile dietale. 
Dăr destulă de durerosă, când preoții noștrii de pe *Țera 
Oltului" dormă aprOpe somnulă veclnică, ăr „samsarii" 
și „kortes“-i plătiți beu și benchetuescă pe conta popo
rului lipsită și părăsită de adevărațl conducători, cari au 
să-lă ferăscă de cursele dușmane ce-i se pună spre a lă 
demoralisa și ruina totală în iotă modulă.

O listă complectă a aceloră preoți, cari au aler
gată prin Arpașă la alegeri pentru arginți și holercă ji
dovăscă vă voiu trimite mai târziu, acum însă vă îm- 
părtășescă numele aceloră preoți, cari i-am cunoscută, 
și cari se codiau dela ună locă la altulă, ca să nu fiă 
văQuțl și arătațl lumei, ca nisce ămenl uitați de sine. 
Dintre preoți am vă<|ulă pe: Grama și Opriță, ambii din 
Dridifă; V. Mușatu din Sâmbăta inf.; Spiridonă Mar- 
danu din Sâmbăta sup -apus.; Monea din Streza-Cârți 
șără; Cucu din Corbi; Huiu din Gâinariu și încă vr’o

*) întârziată din causa îmbu'cjelei materiei. — Red

câțiva, ale cărora nume acum nu-mi suntă bine cunoscute, 
dăr mai târziu voiu împărtăși și numele aceloră uscă
turi. Nu cumva voră 4>ee cinstiții preoți, că au mersă 
să vădă ce facă poporenii loră??

Dintre învățătorii păcătoși am văcjută pe Făgără- 
șanu din Ludișoră și pe alțl câțiva, cari încă se voră 
alătura lângă regislrulă cinstiteloră fețe preoțescl, ce va 
urma. Și dăcă preotulă și invățătorulă alături cu jido- 
vulă au mersă în fruntea alegătoriloră neluminați de ni
meni și lăsațl in voia întâmplării, mai este 6re vr’o mi
rare. cft aceștia au alergată cu ghiotura?! Unde a pe- 
rită rușinea, acolo nu mai e nici omeniă! — Dăr voră 
deschide ei vr’odată ochii și se voră căi când voră vedâ 
la ce bine i-au adusă alegerile făcute cu promsiunl, co- 
rupțiunl, beții, bani ș. a. Numai atunci să nu fiă prea 
târziu!

După alegere a urmată împărțirea prețului sângelui 
plătindu-se votulă eu 1—3 fl. la alegători; ăr la .sam
sari" și „kortes-i“ se înțelege amăsurată isprăvei patrio
ticescl făcute.

In urmă li s’a împărțită drăgălașiloră »boeri" ra
chiu, pâne, țigări și la alții vină.

Alegătorii din fiecare sată In frunte cu stindardulă 
lui Ullmann și cu una, două său trei vedrițe (. . . . din 
cari mâncă.............) cu rac^r'Țea ună cârdă de dobi-
tâce necuvântătâre mergeauxec se adape (adăpas’ar mai 
in urmă!) Poftimă moralitate la alegerii

Trebue s’o spună și aceea, că pentru susținerea 
ordinei între drăgălașii alegători și boerașl au fostă recvi- 
rațl la Arpașă vr’o două companii de vânători din Făgă- 
rașiu și trei posturi de gendarml, cari pe mulțl alegători 
i-au fericită cu maiulă puscii, pălml, pumni și isbell la 
pământă, apoi cu călcatulă in picidre. Spună Moise Șer- 
bană și primariulă din Voila! Așa le-a și trebuită! De 
ședeau acasă nu-i bătea nimeni! — Pentru domnii nă
drag «rl a fostă și banchelă, unde de însuflețirea vinului 
se preamărea Ullmann, alesulă deputată.

Uitasemă să spună, că notarulă Șerbană din Voi
la, care are plăcerea de a se preface să trâcă și elă 
ca Română — când e între Români — der care după 
fapte s’a făcută de multă unâlta streiniloră și a câștigată 
cu astă ocasiune mari merite patriotice, inscenândă 
grandiâse primiri deputatului Ullmann, căci când a ve
nită să trecă cătră Făgărașă, a fostă așteptată dincolo 
de Sâmbăta inferiâră de călăreți din Beclenă, care co
mună aparține cercului său notarială — și așa a fostă 
condusă cu banderiu de călăreți doi cu doi până la Fă
gărașă. Nu-i acesta frumosă merită patriotică??

Totă în Sâmbăta inf. la trecerea deputatului Ul- 
mann, a fostă salutată de copiii dela scâla de stată de 
acolo, puși în spaliră în marginea drumului țârei — deși 
era tină — sub conducerea învățătârei Albanei Zsuzsa, 
soția marelui corteșă, âr copilele i-au aruncată buchete 
de flori.

Intre școlarii dela acea seâlă se află pe lângă co
piii »birișiloră« (slugiloră) dela domeniulă erarială și 
mulțl copii și copile de Română. Si Ore păcătoșii de 
olteni, cari îșl trimită copii la scâla de stată din Sâm
băta nu o vădă nici acum, ce au să crâscă din copiii 
loră? Pănă când atâta licăloșiă și amorțire? Voiescă 
ei Ore să crâscă din copii ieniceri periculoși nâmului 
românescă? Români! nu vă jucațl cu foculă !! —

Trebue să mai observă și aceea tristă împrejurare, 
că în săptămâna premârsă alegerei, depulatulă Ullmann 
a colindată tdte comunele cercului electorală de josă ; 
der fiindcă nu scie nici o „bobă* românesce, a fostă în
soțită de câțiva „kortes-I“ plătiți, între cari și invățăto-

FOILETONU.
(6>

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

II.
Nicoloții și Castellanii.

— Nu, Escelență.
— Leonardo este fratele meu,—răspunse elă—însă 

elă este bolnavă și eu ceră să mă bată în loculă său. 
Omenii aceștia au dreptate, eu sunt sergentulă Bar- 
tolomeo.

Amândoi judecătorii se sfătuiră și după o desbatere 
destulă de lungă cererea sergentului fu primită : sergen- 
tulă Bartolomeo tu admisă ca să se lupte in loculă fra
telui său. Nu totă poporulă însă aprobă hotărirea jude 
cătoriloră. Multe fluerăturl isbueniră și năbușiră aplan- 
sele. Sergentulă Bartolomeo, fără să bage de sâmă ni- 
mică, se pregăti de luptă.

Dâcă Giacomo era favorită, apoi nu’i mai puțină 
adevărată c’avea a face cu ună protivnică sdravănă. Era 
ușoră de pricepută că acești doi omeni erau vrednici să 
se măsOre împreună. Mulțimea îi admira p’amîndoi și 
nevoindă să influmțeze prin strigătele ei pe luptători, tăcu 
deodată și urmări într’o tăcere aprâpe religiâsă diferitele 
lase ale luptei.

Ș’apoi lupta acâsta merita să fiă urmărită cu sfin
țenia, fiindă că Iu lungă și plină de interesă.

Dâcă sergentulă Bartolomeo părea mai voinică, gon- 
dolierulă Giacomo răscumpăra inferioritatea acâsta printr’o 
mlădiere mai mare și o elasticitate nespusă a mișcăriloră.

Amândoi se strîngâu, se’nlănțuiau și se suceau fără 
ca nici unulă să clintescă din picioră. Primejdia de că 
peteniă era dâcă unulă îmbrîncia prea pe neașteptate pe 
protivniculă său mai nainte d'a se fi scăpată de strinsârea 
lui și să'i scape, fiindcă atunci amândoi cădeau în apă 
huiduiți de mulțime.

Așa se întîmplase în lupta ânlâia. Insă sergen
tulă Bartolomeo și Giacomo sciau să se ferâscă d’așa 
ceva: amindoi erau luptători isteți, și, cu iotă pofta ce 
avea fiecare d’a asvîrli în apă pe protivniculă sâu, nicl- 
unulă nici altulă n’ar fi cutezată să facă o mișcare prea 
repede din care ar fi putută cădâ amândoi inlănțuițl în 
canală.

Deși li se vedeau mușchii încordați gata să ples- 
nâseă, deși 11 erau ochii injectați de sânge, cu tâfă sudârea 
care le brobona fruntea, nici unulă nici altulă nu se pă
rea că se sforțeză. De 3 ori se desfăcură bucurosă pen
tru ca să resufle, și de 3 ori s’apucară ăr la trlntă. Insă 
la ală 4-lea atacă pănă să nu potă Giacomo măcară s’a- 
tingâ pe sergentulă Bartolomeo, acesta și apucBse mânile 
gondolierului și ridicându’lă în aeră îlă cufundă în ca 
nală cu capulă în josă.

Asta fu o trînfeală frumâsă pe care tâtă lumea o 
aplaudă cu sgomotă fără să’șl mai aducă aminte, că adi
neaori fluerase pe Bartolomeo. Ună ală doilea Castellan, 
apoi ună ală treilea fu pe rândă aruncată în apă.

In momentulă acesta ală luptei partidulă Nicoloți- 
loră era represintată prin patru campioni, între cari se 
număra și sergentulă Bartolomeo, pe când numai unulă 
singura era care să susție vechiulă renume ală Cas'ella- 
niloră. Purtătorii de panglici roșii erau încremeniți pe 

când Nicoloții cu panglicile venjl aplaudau cu sgomotă.
Insă sentimentele acestea se schimbară când celă 

din urmă luptătoră Castellan sui cele patru trepte de 
piatră, care’lă puseră în vederea tuturora pe ghizdulă 
podului.

Atunci se vătju apărândă ună colosă prea cunos
cută de poporulă măruntă ală Veneției, ală cărui copilă 
răsfățată era.

Chiar în Z'ua aceea, cu 2 ore mai nainte, pe la
gune, fusese eroulă sărbării cununiei dogelui cu Marea 
Adriatică. Elă era omulă, care se repezise pe corona
mentul Bucentaurului, era gondolierulă Ricardo.

Mulțimea începu să strige veselă îndată ce’lă cjări;
— Hei 1 este Ricardo!
— Bună Ziua, Ricardo!
— A venită vremea s’arăți că ești încă puternică!
— Aruncă pe sergentă peste capă ț
— Asvîrle lă în apă !
— Par’că ești ună cardinală, îmbrăcată cum ești 

în roșu, Ricardol
£r Ricardo, totă veselă și nepăsătoră, bine înțepe

nită pe piciâre, cu pumnii în șolduri cu părulă creță 
atârnându’i pe gâtu’i de atletă, cu gura căscată, arătândă 
32 de dinți în stare să laie o bucată de oțelă, rîdea cu 
ună rîsă răsunătoră de glumele mulțimei.

Judecătorulă luptei era să dea semnalulă tradițio
nală luptătoriloră că puteau începe trînta, când Ricardo, 
ducândă mâna la capă ca cum ar fi vrută să ia o bo
netă de care niciodată nu putuse suferi pe părulă lui 
aspru, se intârse spre judecătoră și’i Zise: 
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rulă dela scăla de sta, Albani Miklos, fosta drecândva 
Nicolau Albani și învățătorii la grănițeri. AeestO pa
triota căpătuita a fosta interpretula seu „tălmaeiula“ lui 
Ullmann, și in totă locuia a ținuta ca „mare oratoră*1 
încă necunoscuta „dicția* 11 prin care piemârea și înălța 
pe Ullmann pănă la nori. Ecă der rolula învățălorilora 
dela scâlele de stata, căci când e vorba de •korteș-ita" 
două-trei săptămâni scala p6te sta și închisă I — După 
dicțiă urma in tota locuia „aldamaș-ula“ ca arvună pen
tru alegere.

brațele în aeră (fise cu glasula lui de taură, care s’autji 
pănă la căpătâiulă pieții:

— Incercă-te acum băete, și dâcă isbuteșcl nu să 
mă arunci in canală, lucru de care copilula mâinii tale 
nu este vrednică, ci să mă împingi numai d’o șchiopă 
înapoi, eu mă dau biruita!

— Bine ai vorbita, Ricardo! striga mulțimea.
— Aide, băete, der să sei că piciorele acestea sunta 

pecetluite in ghizdurile podului! mai (fise gondolierula cu 
aceeași veselia.

Sergentulă Bartolomeo, in locă să răspundă, mai 
făcu o ultimă încercare și primejduindu-se să ca(fă în 
canală cu gondolierula, îi dete acestuia una brinciu în- 
câta chiar ună zidă ar fi căzuta.

Capula lui Ricardo se clătină și chiar tota corpulO
ii se sbuciumă ca una stejara bătută de fortună, însă 
basa edificiului, piciărele adică, părâu — după cum spu
sese gondolierula — bătute cu cuiă în ghizdurl; nici nu 
se clintiră.

Mulțimea aplaudă cu sgomotă. Mii de strigăte pă
trunseră aerulă ajungândă pănă la gondolieră.

— Bravo Ricardo!
— Nu s’a clintită/
— încă una bărbata!
— Nu te lăsa, Ricardo!
— Aruncă-lă pe sergentO în apă!
— încă nu 1 (fise gondolierulu cil vocea lui pu

ternică obicinuită a domina sgomotula valuriloră.
__________ (Va urma.)

Joi in 16 luniu a ajunsa Ullmann și cu alaiuia 
său și in comuna Voila, unde eră a fosta primita cu 
banderiu de călăreți, trimiși înainte încă in Sâmbăta 
inf., puși la cale tota de patriotula notara Șerbană, 
care este mare meștera intru a face „părădii« mai ma- 
rilora săi. Dănsula apoi d’impreună cu șefula și fârta- 
tula său Herszenyi a mersa într’o trăsură înaintea ban- 
deriului, dându-i cu astă ^ocasiune locuia de onâre în 
trăsură.

Audo că a. a mar) comedii, ca in comunele apar- 
ținătOre notariatului Voilii, nu s’au mai întâmplata ni- 
căirl. Nu-i voinica dăr „kis Dani es Garibaldi“, după 
cum e poreclita notariula Șerbana pe fârtații sei! ? Nu 
îfl p6te petrece acum (file și nopți — fără a fi trasa la 
răspundere pentru negligință ? Las’ că și d-lui e voinica 
în d’ala d’estea.

Preoții, fiindcă nu cetescă (fiare, nu-la înformeză 
pe popora, nici că sciu să-la informeze, ne-fiinda nici 
ei informați ; âr notarii și alțl ofieianțl ila mână la urnă 
ca pe vită la strungă. R^le vremuri ama mai ajunsa 
Dămne! Nefericită »Țeră a Oltului", pănă când vei mai 
fi de ocară lumii I ? Olteanulu.

Sciri militare.
luna cu tragere automatică. — Electricianul 

Maxima, din Englitera, a inventata ună fela de mitra- 
liesă cu o singură țâvă, care intrebuințăză forța de re- 
cuia a loviturei precedente, pentru a scOte tubula car
tușului, a încărca și a trage din nou intr’unâ moda au
tomatica. Se pole aj inge a-it diî la o vitesă de 600 
lovituri pe minuta. Ea are ună calibru de 11 mm4 și 
este mobilă în giurula unui ax orisontala. Greutatea sa 
totală este de 48 klgr. Cartușele sunta cusute pe benți 
pe pânză, fiăcare bandă conținenda câte 300; astfelă că 
cusânda bandele una lângă alta, tragerea pole să fiă 
continuă. Pentru ca țeva să nu se încăldescă, ea este 
învelită de una manșonă plina cu apă, care este desă 
reînoită.

Armamentulu puteriloru europene. —^Etă, după 
»R. Armatei», starea armamentului in Europa, afară de 
Franța.

Germania a adoptata pușca cu repetiția Mauser.
Englitera tace încercări cu pușca cu repetiția sis

tema Enfield-Martini, de calibru 10, mml5.
Rusia a data la taie batali6nele de tiraliori, pușca 

cu repetițiă elvețiană.
Austria a adoptata pușca cu repetiția Mannlicher. 
Italia a transformata pușca Vetterli după siste- 

mula maiorului Vitali, care permite a trage 30 de lovi
turi pe minuta.

Suedia a adoptata o pușcă cu repetiția de calibru 
10, mm 15, dăr tragerea este prea încâtă.

Serbia posede o pușcă cu repetiția sistema Mauser, 
de calibru lOmm.

Portugalia a comandală 40,000 pușci cu repetiția 
sistema Kropatschek, de calibru 8mm

Austro-Ungaria — Cursurile feriale de oficeri la 

glăte ineepă la 24 Iulie n in Festa, Neusohl, Brașova, 
Cașovia, Clușiu, Leutsehau, Panciova, Pojuna, Cincl-Bi- 
serici, Teresiopoiă, Neuhăenzel și Neoplanta. Cursurile 
acestea se vora ține insă numai decă vora fi la fiăcare 
cursa cela puțina opia participatorl.

Lista de subscripțiune
deschisă de „Gazeta Transilvaniei* pentru comunele ro
mâne din Ardău nenorocite prin incendiu și inundare

Au mai ineursâ :
Colecta On. D-na Ioana Costina preota in Salu 

nou de susa dela:
Ioana Costina, preota gr. cat. • .
Văd. Nic. Talpos.............................
Nic. Chiuzbaianu.............................
Dela credincioșii din parochia Salu 

nou de susa .............................................
Dela credincioșii din filială . . .

Laolaltă
Prin P. O. D-na protopopa fosilă 

Orianu din Șomcuta mică, dela d-sa 4 
fl. și dela d-na Ludovica Câmpianu 2 fl. 
laolaltă......................................................

Suma
Adăugenda la acăsta suma din nr.

143 ala „Gaz Trans.' lei n. 1440 și 575 fl. 41 cr. 
(Va urma). Totala : lei n. 1440 și 591 fl. 16 cr.

Le mulțumimfi generoșiloru contribuitori în 
numele nenorocițiloru, dorindu ca nobilulă loru 
esemplu să afle imitatori pretutindenea.

1 fl. —
1 11. —

50 cr.

2 fl. 55 cr.
4 fl. 70 cr.
9 11. 75 cr.

6 fl.
15 fl. 75 cr.

Afaceri locale.
In adunarea din săptămâna trecută a representan- 

ței orășenescl s’au tractata următorele obiecte:
S’a răspunsa la interpelarea lui Theochar Alexi în 

privința veciniiloră, că se va presenta câta mai curănda 
una proiecta de statute pentru reguiarea instituțiunei ve- 
ciniilora. La interpelarea lui Karl Schuster privităre la 
pustiirea păduriloră de cari (insecte) s’a răspunsa, că 
oficiala silvanală a fosta avisată să descojescă în limpă 
de dece cfile plantele pararite, care sunta favorabile imul- 
lirei acelora insecte. Cu privire la interpelarea lui Karl 
Sehnell despre stricarea podului din livadea pcștei, s’a 
răspunsa că numai o bârnă putredă s’a stricata; podula 
s’a și diresă deja.

Interpeleză apoi Chr. Porr pe primara, că dela 
personele care se interneză la Petcuță se iau cărticelele 
ce le au ele dela societatea de îmormentare — decă au — 
și propune ca pe viitorfl să se facă acesta. — Primarula 
promite că va lua disposițiunile necesare.

Fr. Binder întrâbă, dăcă postovarula Leonhard e în
dreptățită să verse totă (jiua apa sa murdară și colorată 
în canalulă morii și să facă prin acesta imposibilă unica 
baiă ce esistă. — Primarula va răspunde în viitOrea 
ședință.

Se trece la ordinea (filei. Se cedâză lui Samuilfi 
Mark 156 metri pătrațl terena comunala lângă canalulă 
din Brașovu-vechiu, avândd a se ține de condițiunile 
puse de magistrata.

Privilora la întocmirea locului târgului de vite s’a 
decisa: imediată să se pună petrișă, să se facă o fân
tână, apoi o barieră spre a separa vitele indigene de 
cele străine, âr cheltuielile să se acopere din averea alo- 
dială; celelalte lucrări să se facă mai tânfiu, când vora 
fi mijloce.

Se decide, ca bandele musicale de țigani să cânte 
vera și ârna pănă la 11 6re din nâpte scutite de taxă, 

âr după 11 âre numai dăcă voră depune câte l fl. de fiă
care locală. Cu licență li-se permite a cânta ârna pănă 
la 1 oră din nopte, vera pănă la 3 ore.

Petițiunea presbiterului bisericei Bartolomeu d’a i 
se da ună terena pentru o grădină școlară său o sumă 
pentru a’și cumpăra terenă spre acestă scopfi, se aprobă 
și se acordă 150 fl.

Măriei Schwertschutz i se suie pensia lunară dela 
2 la 5 fl.

Propunerea d’a se încheia contractă pentru pro
ducerea și căratulă a 2400 m. c. lemne de butuci dela 
ZârnescI, apoi tăiatulă și căratulă butuciloră pănă în 
magasinulă din Brașovă se primesce. Adv. Pușcaruja in
sinuata recursă contra acestei hotărîrl, deărece cu con- 
tractulă ce are a se încheia cu lănă Jarka Șonea din 
ZărnescI, e prâ scumpă metrulă cubică cu 8 fl.

Se primesce propunerea d’a se mai țină ună ană 
vicefișcalulă, fiindă multe lucrări de resolvată, 795 la 
numără.

Se primesce propunerea d’a se da premiuri pănă 
la 20 fl. celoră cari descoperă pe cei ce strică parcurile 
și plantațiunile orășenescl

Petițiunea comunei bisericescl ev. ref. d’a i se da 
terena pentru construirea unei biserici nu se aprobă, 
deorece i s’a dată mai nainte terenă d’a (Jidi biserică, 
șcălă și locuință parochială, dâr pănă a(ji nimică nu s’a 
tăcută.

Petițiunea comunei filialei unitare d’a se subven
ționa pentru scopuri bisericescl se respinge, deărece co. 
mune bisericesc! mari prin numărula sufleteloră ca cea 
ev. și gr. or. nu primescă subvențiunl din casa orașului.

Se acordă 225 fl. servitorului George Ieremia care 
a servită 31 de ani și aifl e in neputință de a mai face 
servițiu.

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

INNSRRUCK, 19 Iulie. — împăratule Wil- 
helm, venindu prin Bregenz, unde a avută o în- 
trevorbire de o jumătate oră pe ună vaporii cu 
prințulu-regentu alu Bavariei, a sosită aci a sără. 
Mâne plăcă mai departe la Gastein.

CATANIA, 19 Iulie. -— In timpulfl din 
urmă au fostă în fiecare di cam 20, eri numai, 
16 cașuri de mărte de coleră.

PARIS, 19 Iulie. — Camera a primită pro- 
iectulă pentru mobilisarea de probă.

Necrologă. — Demitriu Dregană preota gr. c. în 
Demucă ca soța, Lucreția, Petruța și Maria ca fii, Ioană 
Cotta, Simeonă preoți gr. cat. în Bicază ca frați, Iuliana, 
Maria, Anna ca surori, în numele lora și ala număro- 
șiloră consângeni și afini, cu inima frântă de durere a- 
nunță cumcă iubita lora soțiă, mamă, respective soră: 
Ioana Dreganu născută Cotta, Miercuri în 6 Iulie la 5 
6re p. m. în ala 31-lea ană ală etății și ala 14-lea ală 
fericitei sale căsătorii și-a dată nobilulă său sufletO în 
mânile Creatorului, âră rămășițele pământescl au fosta 
înmormântate Sâmbătă în 9 Iulie a. c. la 10 6re a. m. 
in cimitirula gr. c. spre odihnă eternă. La înmormân
tare ca preoți au asistată on. DomnO Aurela Urzică 
preota în V.-Jidanului, Simiona și Ioana Cotta preoți în 
Bicaza și o mulțime de popora din două comune.

Fiă-i țărîna ușără și memoria binecuvântată I

Editoră: lacobă Jlnresianu.
Redactora responsabilă : Dr. Aurel Mureșiann.

— Mă iartă, Escelență, inCrSni se pare că ai ui
tata ceva/

— Ce felă! mojicule, cutezi să (fici fcam uitată! 
(fise bietulă orna roșindu-se mai tare decâta călțunii lui 
Ricardo.

— Cuteza să (fică că al uitata că sergentulă Bar- 
tolomeo s’a mai luptată de trei ori, între alții și cu 
prietenulă meu Giacomo, care să mă cre(fi că i a dată 
de lucru. Eu, din potrivă sunt] odihnită și prăspălă la 
trintă și mi se pare dreptă ca să se potrivâscă sorții 
luptei lăsâDda pe sergentulă Bartolomeo să mai răsufle, 
fiindcă creda că are mare trebuință.

— Eu, nu, de fela n’am trebuință, te înșeli, gon
doliere! răspunse sergentulă mândru.

— Se p6te, însă eu vorbescă, fiindcă așa mi se 
pare mie că cere dreptatea.

— Da, da, așa este, gondolierula are dreptate! 
strigară intr’unâ glasa toți Nicoliții.

Judecătorulă luptei trebui să împlinâscă voia mul- 
țimei și să acorde câteva minute sergentului Bartolomeo 
pentru ca să mai răsufle și să mai prindă puteri dintr’o 
ploscă de monte-fiascone pe care i o întinseră prietenii.

Bartolomeo (fise după ce bău Iota din ploscă:
— Sunt gata !
— Atunci, începeți! (fise unulă dintie judecători. 
Abia fuse (fisâ vorba acăsta si sergentulă Barto

lomeo se și repezise cu o furiă neauzită asupra gondo
lierului, pe care negreșita voia să-lă princfă fără veste 
prin mișcarea acăsta neașteptată. Insă Ricardo era fOrte 
dibaciu și fărte luătoră aminte, fiindcă elă crescuse la o 
șcălă care dă o esperiență mai de timpuriu.

De când ține elo minte, Ricardo nu scia să fi cu
noscută pe tatăla său ori pe mumă sa. Pănă în (jiua 
când fuse in stare să țină în mână o lopată, se culcase 
în părta bisericiloră seu a palateloră și dim'nâța era 
deșteptată de piciorulă slugiloră cari ila loveau pentru 
ca să-lă gonescă. Astfelo se obicinuise elă de timpuriu 
ca să se ferescă de ori-ee întâmplare. Așa că (fimbetula 
răutăciosă ce-i aruncase Bartolomeo când suise treptele 
podului îlă făcuse să înțelâgă că are a face mai multă 
cu una vrășmașă decâtă cu ună protivnicO. Și răspun 
cfânda cu veselia lui glumeloră cari porneau spre elă 
din cele patru colțuri ale pieții, nu pierduse nici o clipă 
măcară din vedere pe luptătorulă Nicolot și era gata 
să-lă primâscă, când se năpusti Bartolomeo asupră’i cu 
iuțâîa trăsnetului.

Ii cjise forte simplu:
— Ei băete! ce s’a întâmplată? Nu cumva ai tur

bata? Să șeii că n’am poftă să te lasă să mă muscl!

Sergentulă Bartolomeo răspunse numai printr’unO 
mormăită și strinse in brațele-i vânjâse trunchiulo atle
tului, ca și cum ar fi vruta să-lă năbușâscă; însă asta 
era o încercare nebunâscă pe care înțelese iute că tre
buia să renunțe la ea fiinda că gondolierula începuse să 
rîijă cu hohota. Insă tocmai rîsula acesta făcu pe Bar
tolomeo să nu se lase. Iși adună eră șl Iote puterile, pe 
cari i le îndoise năcasulă, și sbuciumă grOznica pe gon
dolieră. In locă să încerce să scape de strânsOrea a- 
câsta, lucru care i-ar fi fostă ușoră, Ricardo lăsă nu
mai să-i lunece piciorulă stânga pe ghizdula podului, 
pentru ca să aibă o basă mai solidă. Ridicândă apoi
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VIvur*x»Jt> l* bur*a Vioui.
din 18 luliu st. n. 1867.

Rentă de aura 5°/0 . . . 101 10
Rentă de hărtiă &°/0 . . 87.50
Imprumutula căilora ferate

ungare........................151 -10
Amortisarea datoriei c4i-

loră ferate de osta ung.
(1-ma em isiune) . . . 97.70

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

Amortisarea datoriei căi
lora ferate de osta ung.
(3-a emisiune) .... 115 25

Bonuri rurale ungare . .104.50 Act.
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.30 Argintulfl —. — Galbin!
Bonuri rurale Banat-Ti- _ hnpărltesc) ............... 5 98

mișO............................104 50 | NapoJeciii-d’orT .... 10.02
Bonuri cu cl. de Jsortare 104 30 Mărci 100 germ. . . 62 101
Bonuri rurale transilvane 104 40 Londra 10 Livres sterliugc 126 41 ' DiscontuiO

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

vina ung........................ 100. —
linpruinutula cu premiu

ung.................................. 122 80
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123 — 
Renta de hărtiă austriacă 81 50 I 
Renta de arg. austr. . . 8310
Renta de aura austr. . . 112 30 
Losurile din 1860 . . . 137.—
Acțiunile băncel austru-

ungare ........................ 887 —
Act. băncel de credita ung. 286.90

Cursulu pieței Srașovu

din 19 luliu st. d. 18S7

7—10°/B pe

Bancnote roinânesci . . . . Cump 8.61 Vend. 8.63

Argint românesc................. > 8.55 • 8.60

Napoleon-d’orI..................... > 9.97 a 10.01

11.34 11.37

Imperiali.............................. * 10.34 • 10.37

Galbeni.................................. • 5 93 • 5.96

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

» • » 3°/o • n 98.— » 99 —

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

ană

i AVISU.
îui-aiu părăsita atelierulă meu fo- 

mai ’nainte din Strada căldărariloră 
506, îmi permită a face cunoscută

9—10

Dedrece 
tograficu de 
de josă Nr. 
onor, publică că de adi înainte primesc#, a fo
tografia precum și peste tot# comande numai în 
atelierulă meu nou construită, corespunzătorii ce- 
loră mai moderne pretențiunl ale artei, în Strada 
căldăr arilor îl de sus# Nr. 487.

Cu tdtă stima
Leopold Adler,

fotografă.
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Meseriasulu românii,
J 9

Institute de credită și depuneri
IN BRASOVU

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

dela 3 — 5 d. a.Se pottl face depuneri de economii șinemembrii pentru care se dau netto 5°|0 interese pe anu, plătindu institutultl darea cătră stata.InformațiunI mai de aprope la birou.
Direcțiunea.

Pentru sesonulu de vară.

de
3—6

a
-
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Se închiriază vreunei familii distinse străine o lo
cuință mare, elegantu mobilată

în eentrulu orașului, etagiulu I-iu constătătore din salonu, mai 
multe odăi, bucătăria etc. — cuf^losirea eventuală a unui 
bunu piano.

InformațiunI se dau la administrația acestui diaru. 3-6

(Avisu d-loru abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

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

Domnii ce se abon^ză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămu-itu și să arate și postault.imă.

Decă se iveseu iregularități la primirea 4’arului onor, abonați 
suntă rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în câtă 
depinde dela noi, să se delătureze. ADMINISl'K. „GAZ. 1HANS.U

Mersula trenurilor!!
Valabilă dela I luuiu st. n. 1886.

pe linia Vredeahl-Budapesta și pe linia Teiușîi-Ara'itîi-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predeal u-Biidapesta
Trenă 

de 
pers 5 no

Trenă TrenăTren _____ _____
accelerat oninlbas oînnlbut-

Bucurescl

PredealA (
(

4.30 7.30
1.14

TimișO

Brașovfi

Feldidra 
Apatia
Augustinh 
Homorodfl 
Hașfaleu

(
t

I
(

Sighițor* 
Elisabetopolc 
Mediașa 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelâ 
Teinșft 
Ajuda 
Vințula de susO 
Uiâra 
Coeerdea 
fihiriaă 
Apahida 

Clațin 

Nedeșdu 
ShirbSu 
Aghiriș# 
Stana 
HuiedinO 
ciucia 
Bucia 
Rratca 
Vadfl 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Vâsârhelv 
Veneția-Oră^ii

( 
(

Oradla-mare

P. Ladăny
Szolnok
Suda-peita

/

Budapesta—Predealft

Trenă 1 Tren Trenă Trenă i Trenă
de pers, accelerat de pers. de omnibua

persOne

9.12
9.35

10.12
1.45

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

10 53
11.00
11 34
12.03
12.26
12.42

1.11
1.23
2.06
2.27
2 49
2 56
3.12
3.46
501
5.21

6 01
6.19

7.12
7.41

8.20
8.46

4 01
4.47
5 28
5.59

6 49
8.35
9.02
9.12
9 56

10 37
10.59 
11.16

11.37
12.16
12.33

1.51
2 8
2.48
2 56
3 64
4 51
5 28
5 56

2.32

Vieua
Budapesta
Szolnuk
P. I.ailâny
Oradea mare

Venția-Orădii 
Fudi-Oșorheiu 
Teleagu
VadO
Bratca
Bucia
C.iucia 
rluiedin
Stana
Aghiriș
G! ArbSu
Nedișu

Clașin

Apahida
Ghiriț

Cacerdea

Trenă 
de 

persdne

10.50
1.33
4.24
10 0.=
2.15

Trenă 
de 

perflone

6 37
6.5<
7.14
7.2b
7 56
8 18
8 58
9.15
9 34
9 53

10 28
10 47
10 57
11.07
11.19

1.16
3.29
6 33

Uiora 
Vințula de 
Aiudh 
Teiuța 
Crăciunclă 
Blașh 
Micăsasa 
Copța nic 
iViodiașa 
Elianbetopole 
iSgișC-i’ft 
l'așfaien 
Homorod 
Augustinfl 
Apati a 
Feldiâra

Bt ațovii
TimișA

sur.C

Predeslu

Ducuresc)

Orele de nâpte sunta cele dintre liniile grâse.

I

( 
l

i

11.10 1 —
7.40 2.— 7.40

1 05 4.05 | 10.42
2 02 5.47 2.02
4.12 7.11 4.78
— — —
— — —

7.33 _
8.04 —

— — —
— — —
— 8.58 —
— 9.28 —
— — —
— — —
— — —
— — _
— 10.31 _

11.00 _ —
■1 19 —
12 33 _ —
1.01 _ —
111 —
1 18 _ —
1.05 —
1.46 —
2 25 _ —
2 50 _
3.03 _ _
3.35 __ _
4.01 _ _
4 20 _
4.5'
5.42 —
6.01 — —
7.27 — —
8.08 — —
8.36 — —
9 06 — —
9.46 5.37 —
— — 1.55
— 6.20 2.53
— 6.47 —
— 11.30 3.28

9.35

6 18
9.38

12 02 
2.01
2 08
2 19
2.41
3.24
3.4
4.07
4.33
5.15
5.33
5.53
6.( 5

6.10
6.38

’l

7.08
7.36
9.16
9.53

10.-
10.19
10.19
10.48
11.55
12.34 
1262

1.34
2.13
2.46
3.31
4 32
5.02
6 53
7 43
8 23
90?
9.52

Tipografia AIjEXI Brașovă. Hârtia din fabrice lui Martin Kopony, ZernescI

Teluțtt» r isdn-Budajesla Budapesta- Iradfi-'a'eiușd.

Trenă 
cninlbua

Tre tă 
de pers.

Trenă de 
pțirsdne

Trenă de 
persâne

Trenă 
de persine

Trenă 
□ mnibut

Teitișfi
Alba-Itiiia

11.24
11.59

— —3.00“
3 59

Viena
Budapesta

11.10 12 10 __
— 8.20 9.05 —

Vințulfl de joșii 12.30 — 4.2!
8» Inok 11.20 12.41

.Șihotft
Orăștia
Simeria (Piski)

1.01 — 4.51 11.35 5.45 __
1 32 — 5.18 Ai adn 4 30 6.— —
2 32 — 6 15 Glogovață 4 4-3 6.13 __

Teva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 __
Braniclca 3.23 — 7.02 Pauliș 5.19 6.51 __
Ilia
Gurasada

3.55
4.08

— 7.Î8 Radna-' ipova
Conopă

5 41 7.10 —
— 7.40 6( 9 7.37 —

Zam 4 25 8.11 Berzova 6 28 7.55 -
Soborșin 5 3 ) — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 __
BSrzova 6.27 — 9 33 Zatn 8 01 9.12 __
Conopă 6.47 — 9 53 Gurasada 8 34 9.41 ___

Kadna-Lipova 7.28 — 10 27 Ilia 8 55 9,"8
Paulișă 7.43 — 10.42 Braniclca 9 19 10.17
Gyorok 7.59 — 10.58 Deva 951 10 42
Glogovațâ 8.28 — 11 25 Siiueria (Piski

Orăș iă
Șib<^^

10.35 1107 __
Arad A 8 42 9.17 2.31 11.11 11.37 __
Szolnok i

(
Budapesta

— 2 32 4.. Q 11.43 12.— —
— — 5.12 j vmțtaJTde joșii 12.18 12.29 — -
— — a.20 i Ălba-Iulia 12 36 12.46

Viena — — 6.05 | Teiușift . 1 29 1.41 —

Arad f> ■>'2’îs®;Jț6ra Siberia (Piski) Petroșen1

Trenă 1r«ră dc Trenu Trenă de Trenă
cEjnibna

I
pivsAn® mixt persâne omnîbm mixt

Aradtt 5.48 6.05 ■’lÎBaerli» 2.4‘z
Aradulă nou - 19 — 6.33 Stxeiu __ 3.25
Ifeaeth-Sagh i-, 44. — 6.5b Hațegti —— _ 4 16

7.16 — 7.29 Pu: 5.11
Orczifaiva
Merezilalva

7 47 — 7.55 Caivadia
Banița

— — 5.58
— — — — — 6 4"TTiaiatiș<țr«s 9.02 — 9.08 Fetroșenl — — 7.12

TlmlHdra-Aradă Peiroșent—Sinneria (Piski)

'Trenă U. Trenă de Trenă Trenă Trenăpers;/} Le pe mo ne onjnlbnti de pera. onmibna mixt

Timlșâra 6.25 _ 5 00 Petroșeni 6.10
Merczifalva 
Orczifalva

- — — Banița — — 6.53
/.46 — 6.32 Crivadia _ 1_L_ 7 37

V:nga 8.15 — 7.02 Pui _ - _ 1 8.20
N6tr.etJh-Sâgh 8.36 — • 6.23 Hațegă — 9.01
Arodultt nou 9.11 — 8.01 Strein 9.52

9.27 — 8.17 fiUiwerl.» — — 10.31


