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NOU ABONAMENTU
la

„GAZETA TRANSILVANIEI.11
Cu I Iulie 1887 st. v., s’a începutu unii nou 

nboniimeiitu pe trilnniulfi Iulie, Augustă și Sep- 
temvre la care invitămu pe toți onorați! amici și spri
jinitori ai foiei uostre.

Prețuia abonamentului:
Pentru Anstru-Ungaria: Peutrn România și străinătate:

pe trei luni 3 fl. pe trei luni 10 franoi
„ șese „ 6 „ „ șese , 20 „
„ unu anu 12 „ „ unu anu 40 „
Abonarea se pote face mai ușoru și mai

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

a însemna pe cupontl numârulu fășiei sub care 
au primită iji&rulft-

Domnii cari se voră abona din nou si binevoescă 
a scrie adresa lămurită și a arăta și posta ultimă.

Brașovu, 8 Iulie 1887.
Aprdpe deodată cu scirea, că camera fran- 

cesă a primită proiectulu de lege privitoru la 
mobilisarea parțială de probă a armatei francese, 
ne .sosesce și sensaționala telegramă dela Pariau, 
că totu în Pagny, unde s’a petrecută cunoscutulu 
casă cu comisariulă Sehnaebele, a fostă atacată 
din nou ună comisaiă de vamă francesă, proba
bilă locțiitomlu lui Sehnaebele, de cătră ună 
călătoru germană. Germanulă a trasă dintr’unu 
revolveru mai multe focuri asupra impiegatului 
francesă rănindulă de mdrte.

Decă primirea proiectului mobilisărei de 
probă, care a fostă mzită de geueralulă Bou 
lauger, a putută nasce în sînulă Germaniloru 
none îngrijiri și nouă amărăciune în contra Fran
cesiloră, atunci de sigură că și casulă întâmplată 
la frontiera Alsației nu va lipsi la rânduiri său 
de a mări ura și amărăciunea Francesiloră în 
contra Prusianiloru.

Probabilă că ataculă violentă dela Pagny 
nu va mai da nascere unui răsboiu diplomatică, 
între Parisă și Berlină, dedrece călătorulă ger
mană din vorbă este omă privată, după cum 
spune telegrama, în momentele de față însă elă 
pdte avâ cu t.ote acestea urmări fatale, căci cum 
amu (Jisă, spiritele de dinedee și de dincolo de 
Rină suntă forte agitate.

Și comisarulă francesă din vorbă, cu nu
mele Ritter, asupra căruia s’a împușcată h Pagny, 
se vede a fi Alsațiană. Probabilă că densulă se 
va fi purtată aspru cu călătorulu germană, care 
l’a atacată.

Incâtă pentru raporturile dela graniță nu 
pdte fi nicidecum favorabilă numirea de comi
sari alsațiani la punctele de trecere, dedreee Al- 
sațianii urăscă cumplită pe Prusian!, nu numai 
pentru că i-an cucerită la 1870/1, ci și pentru 
despot'smulă militară, ce domnesce adl și în Al- 
sația-Lotaringia. Alsațianii în asemeni împreju
rări nu potă uita libertatea de care s’au bucu
rată mai înainte și de care se bucură și a(|l 
Francesii.

încordarea cea mare dintre Francesi și Ger
mani trebue negreșită să ducă la unu răsboiu.

Nu mai era de lipsă să vină geueralulă 
Boulanger și să conjure pe Francesi, într’o scri- 
sdre ce-a adresat’o unui deputată amică alu său, 
ca „să-și ridice capuhi.“ Se întâmplă destule lu
cruri, cari facă ca Francesii să nu uite că stau 
față c’unu puternică rivală și că ținta loră este : 
revanșa.

Decă Germanii au agitată în pressă contra 
generalului Boulanger, combătendu mai alesă 
proiectulu seu de mobilisare de probă, ce au do
bândită ? Au dobândită, că acestă mobilisare de 
probă nu se va face sub conducerea lui Bou

langer, ci sub a ministrului de răsboiu actuală 
generală Ferron.

Nemulțumirea ce-o arată cei din Berlină cu 
pregătirile de răsboiu francese, împintenâză încă 
și uiai multă pe Francesi de a nu lăsa să trăcă 
nici măcaru o 4' făaă de a o folosi pentru întă
rirea forțeloru loră armate.

Este o stare de iritațiune bolnăvicidsă în 
care se află a4l marele state apusane ale conti
nentului nostru și nu i modru de a afla o altă 
soluțiune a acestei deplorabile situațiuni, care în
ghite milidne după milione din suddrea contri- 
buabililoră, decâtă răsboiulu. Și într’adevăru pare 
că tdte celelalte puteri așteptă numai momentulă 
când va isbucni lupta între Francia și Germania 
și își întocmescă tdte în vederea acestei viitdre 
catastrofe.

Serbarea dela 14 Iulie n. în Parisă.
Temerile esprimate de cele mai multe foi, că ser

barea dela 2/14 Iulie va fi folosită pentru a se provoca 
tulburări și chiar o revoluțiune contra republicei nu s’au 
împlinită Despre decurgerea serbărei, aniversarea dârî- 
mărti Bastilei, comunică telegramele din Parisă urmă- 
tărele:

Ca la 2000 persone din care multe purtau torțe de 
lampione, au trecută ieri nopte căntândă și stiigândă pe 
bulevarduri până la Cercle militaire. Aci au intonată 
marsiliera și au strigată „Vive Boulanger!" apoi au cân
tată imnulă lui Boulanger. Demonstrația a ținută numai 
ună sfertă de oră.

Pentru 14 Iulie se luaseră întinse măsuri poliție- 
nescl și militare. De pe lângă Parisă au fostă aduși 
8000 gendarmi; cavaleria era consemnată pretutindeni. 
Mai tdte foile îndemnară la liniște pentru ca serbarea de 
14 Iulie să nu degenereze intr’unu aclă revoluționară. 
.Lanterne" invită pe partisanii săi să strige clară „Josă 
cu Ferry!" incâtă se nu se confunde cu »Josă cu Grevy!“ 
Trebue sâ se strige „Vive Boulanger/" „Inlransigeant" 
publică pe pagina ânteia ună artieolă cu titlulă mare : 
„Locil pentru poporul* Rochefort îndeamnă la mari de- 
monstrațiunl dtcendu că e permisă să se fluere și să se 
strige minișlriloră „Vive Boulanger!* Dăr și elă dice 
să nu se facă provocări, atragândă atenția asupra ordi- 
neloră aspre ale poliției. La 6 ore diminăța a începută 
serbarea națională. La statua Strassburgului, ună cor
tegiu de 3000—4000 manifestanțl cu slăgurl, cordne, em
bleme, musică și tobe a trecută la 10 6re pe bulevarduri 
spre piața Concordiei, unde se adunaseră ca la 50,000 
dinenl, imprejurulă statuei Strassburgului. Pe drumă cor- 
legiulă, mai alesă Alsacienii, au fostă salutați cu aplause. 
Liga patriotică s’a oprită imprejurulă statuei și au de
pusă corone, embleme și flori. S’au văzută și patru sol
dați purtăndă corone. Gimnasticii in vesminte albe s’au 
urcată pe statua colosală șt au atârnată pe ea coronele, 
intre cari una de foi de stejară era trimesă din Alsacia. 
Când mulțimea dări pe tineri susă pe statuă, începu să 
aplaude frenetică, er când Alsacienii se apropiară de sta
tuă cu stegulă în doliu, aplausele se îndoiră. Nu s’au 
ținută discursuri. După ce gimnasticii au înfiptă d’asupra 
statuei ună stegă cu inscripția Strassbourg, lighiștii stri
gară „Trăiască Alsacia-Lorena!" și toți plecară cu De- 
roulede in frunte. In ac istă momenlă se autjiră voci; 
• Vive Deroulede!" și „Vive Boulanger!11 Terminându-se 
acâstă demonstrația, piața Concordiei ișl reluă aspectulă 
său ordinară. Poliția n’a avută de ce să intervie, căci 
ordinea nu s’a turburată nicăerl.

Revista b.italioneloră școlare s’a ținută pe piâța 
primăriei fără nici ună accidentă. Publiculă numârosă, 
venită din tăte părțile orașului, a strigată : Trăiască Re
publicai Procesiunea președintelui Grâvy la revista mi
litară s’a făcută în mijloculă unei mulțimi imense în 
care numai cu mare anevoință trăsura puiei să înain
teze, De allfelă trăsura era apărată de o escortă de 
chirasierl. (o unele puncte ale drumului s’au audită 
fluerftiutî și strigăte de Vive Boulanger. S’a cântată și 
Imnulă lui Boulanger. Trupele eșile la revistă fură ase 
menea primite p’alocurea cu strigăte de Vive BoulangerI 
latre acestea, o mulțime imensă compusă din câteva su

timi de mii de 6menl cari mergeau pe josă și in trăsur 
se repeejiau la locală defi'ărei. Mulțimea își petrecea 
timpulă cântândă, aclamftndă armata și pe Boulanger. 
Numâroșl colportori oferiau medalii în onârea lui Bou
langer și pălării de paiă în formă de pălării de generală. 
Când sosi președintele Grevy, publiculă salută cu pălă
riile și strigă: Vive Grivy! Vive la France! Vive la 
Republique! După Grevy sosi și generalulă Ferron, că
lare și salutândă cu sabia.

Defilarea începu și se petrecu in mijloculă entu- 
siasmului generală. După defilare d. Grâvy porni îndă- 
râtă și fă salutată cu multă cordialitate in trecerea lui. 
Unii strigau ârășl Vive Boulanger!

Președintele Grevy a adresată ministrului de răs
boiu o scrisăre în care exprimă admirațiunea sa pentru 
ținuta {marțială a trupeloră și precisiunea mișeăriloră 
loră rugândă în acelașă timpă pe ministru să le felicite 
și sâ le mulțămescă în numele său.

Sărbătârea națională s’a petrecută și In tâtă pro
vincia într’o ordine perfectă și nicăerl n'au fostă mani- 
festațiuni sedițiose. Ună incidență neînsemnată s’a în
tâmplată la eșirea din Bois de Boulogne, unde o bandă 
de 3000 de indivizi opriră in locă trăsurile și voiră să 
silescă pe cei dinăuntru ca să strige Trăitscă Boulanger! 
Der ordinea a fostă restabilită numai decâtă. S’au a- 
restată 12 per.săne. Revista militară a răușită într’ună 
modă perfectă.

Arestări socialiste în Berlină.
• National-Zeitung’ anunță, că poliția din Berlină a 

rădicată și arestată în năptea de 16 Iulie ună comitetă 
centrală socialistă constătătoră din șâple persâne. Corni- 
tetulă forma centrulă unei organisațiunl secrete și avea 
să supravegh-ze și pe deputății socialiști in și afară din 
parlamentă. Arestarea trece de cea mai importantă, de 
6re-ce o parte dintre socialiști înclină spre partida anar
histă. Pentru căletoria împăratului Vilhelm se luaseră 
mesurî neobicinuite, fiindă că in Hessen s’au găsită bilete 
anonime, care comunicau ora trecerei trenului imperială 
și provocau a fi gata. Din causa acâsta calea terată a 
fostă supraveghiată de polițiă, în parte chiar ocupată și 
înaintea trenului imperială s’a trimisă ună trenă sepa
rată. Celă dinteiu trecu și ucise lângă Bensheim pe ună 
ajutoră de paznică ală căii ferate. Acestă incidență încă 
a rămasă neesplicală.

O scrisdre a generalului Boulanger.
Generalulu Boulanger a adresată deputatului 

Laur următdrea scrisdre:
Clermont, 14 Iulie. Iți mulțămescă din inimă pen

tru devotamentulă d-tale. Sunt pentru elă cu atâtă mai 
susceptibilă cu câtă amiciile devină mai rari. Dâr acesta 
puțină mg privesce, îmi facă datoria și cu tâtă ura și 
căderea voiu urma a ml-o face. Aceia a căroră amicie 
din naivitate nu pâte resista bănueleloră, prin nimică le
gitimate în contra mea, urmeze {înainte: eu sunt mul
țumită se remânu cu [aceia cari voiescă o Franciă res
pectată și cari pună mai pre susă patria decâtă intrigile 
de partidă și interesele particulare. R’am avuții y» n’am 
altă scopu decâtă a spune Francesiloră ca să-și ridice 
capulă, căci acăsta e singura atitudine care se cuvine se 
o aibă unu poporă ca ală nostru. Generală Boulanger.

SOIRILE PILEI.
Se vorbesce, că cu ocasiunea șederei Maiestății 

Sale monarhului în Ardeală pe timpulă mareloră mane
vre, Rerele României va face v visită Maiestății Sale.

—x —

In Nr. 122 ală făiei noslre anunțarămă începutulă 
cursului de împletituri de nuele, menită pentru poporulă 
nostru din Șcheiu. Cu ocasiunea cetirei clasifteațiuniloră 
la seălele noslre centrale de aici vâcjurămă pe nmlțl 
băetl și fetițe în mână cu câte o corfiță-două, parte co
lorate, parte albe curată, ce și-le duceau cu multă bu
curia acasă. Acestea erau resultatulă muncei loră din 
cursulă susă numită, condusă de d-nii învățători G. 
Moiană și Când. Mușlea, In acestă cursă deși relativă 
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scurta (11—12 lecții) — se vede că s’au învățata câte
va modele de împletituri, albitulă și văpsitulă corfițeloră. 
împletiturile din nuele se voră continua și la t6mnă, a- 
poi se va trece la celelalte soiuri de împletituri, de pa
pură, paie și pâră, și la colorită. Ar fi de dorită ca 
poporule nostru din Seheiu să profite de aceste cursuri, 
căci invățândă industria de casă, îșl crează isvAre de 
venită, de care in <4<ua de a<)I nu pre e imbulcjită.

—x—
In Clușiu a sosită magistrală cvartireloră curții 

pentru ca să ia disposițiunl corăspuntjălore pentru cvar- 
tirele în care va locui Maiestatea sa eu suita, in lim 
pulă câtă va ședea acolo cu ocasiunea venirei Sale la 
manevrele din Ardeală.

— x—
Ni se serie din Jena cu data 4/6 Iulie, că d-nulă 

Ateu Leon din România a trecută in acea <|i la univer
sitatea de acolo esamenulă și a obținută doctoratulă in 
zoologia, botanică și geologia ou strălucită succesă, 
anume cu nota magna cum laude Felicitămă pe linăriil 
doctoră 1

—x—
Regularea Timișului și a Begheului statulil nu vo- 

esce si-o primtiscă în administrația sa, deAreee după o 
dechiarațiune verbală a ministrului Baross dată unei nu- 
merăse deputațiuni de proprietari din comitatele Timișă 
și Toronlală, care prin tină memorială cerea luarea re- 
gulărei în administrația stalului, afacerea acesta ar fi 
numai o causă specială a Ungariei de sudă. Statulă 
Insă va supune unei controle mai rigurdse administrația 
societății de până acum de regulare și va dispune ame
liorări acolo, unde se voră alia de lipsă. — Pasce mur
gele ierbă verde! Ce-i pasă guvernului ungurescă de 
Valahii inundați de Timișă și Bega ? N’are elă destulă 
grije cu Ungurii de pe lângă Tisa ?

—x—
După constatările comisiune' numite de autoritate, 

la oficiulu orfanalii din Erlau s’au defraudată 58,500 fi. 
Defraudantulă principală Sorimzly a fugită de mai 
multe luni, ceilalți stau in cercetare disciplinară. Totă 
vina se aruncă pe suspendatulă primară Tavassy, care 
n'a avută nici o grije.

Andrei Tliierrg, țărână din Becichereculu mare, a 
plecată însoțită de ună advocată la Parisă, ca să pri- 
măscă o moștenire de 18 milione franci, rămasă dela 
unchiulă său Jean Thierry, care a murită înainte cu 
câțiva ani în Parisă fără a lăsa moștenitori direcți. Așa 
istorisescă foile din Ungaria de suda. Moștenirea o va 
împărți Andrei, decă va ave norocă să o capete, încă 
cu doi frați ai săi.

—x—
Ministerulu justiției unguresc! a primită in filele 

acestea o scrisAre recomandată, dată în Torok Becse 
sub Nr. 30,237 și 238, care conținea trei cole de hâr
tia albă. Ministerulă a provocată respectiva judecătoria 
cercuală să afle pe Irimițătorulă scrisorei. — «Trebue 
că i s’a făcută cândva vr’o „dreptate ungurescă" necu
noscutului trimițătoră.

—x—
Cetimă in «Curierulă Balasană': »Cu ocasiunea 

trecerei prin lași a Reginei Serbiei, d-ra Musicescu Sofia 
a avută fericita ocasiune d’a se produce înaintea Regi
nei. Acum M. S. a binevoită a trimite d-rei Muăcescu 
ună inelă cu inițiala N. și cu Corona Regală d’asupra. 
Inițiala și corăna sunt presărate cu briliante. Felicitămă 

pe d ra Musicescu de fruraosulă și pre prețiosulă pre- 
sentă. — Cadoulă s’a trimisă prin d-na Maria Rossetti- 
Rosnovană, bunica M. S. Reginei."

—x —
Artistulă I. D. lonescu a dată 3 representațiunl 

teatrale și de danță in Orșova de unde a plecată la 
Băile Erculane, spre a delecta și publieulă d’aeolo ; er 
după aceea se va intorce in România. Cu densulă se 
află și 3 elevi ai d-loră Moeeanu și Velese.u, vesliții gim
nastici din Bucurescl. Elevii, prin figurile de danță es 
traordinare, au obținută apluise frenetice.

In d'lele trecute, scrie „România" , bisericile și 
mănăstirile vechi din Bucovina au fostă visitate de d-lă Le- 
comte de Nony, renumitulă reslauratoră ală catedralei 
Cnrței de Argeșă, și de d-nii arhitecțl Sleriană și Lc 
l’erier. Au visilată tote bisericile din Suceava, apoi 
mănăstirea Humorului, și au plecată la mănăstirea Putna, 
Sucevița etc , de unde voră pleca apoi la Cernăuți pen
tru a vedea museulă de antichități religiăse dela mitro
polia.

Soiri militare.
Austro Ungaria. Fabricarea pusciloră cu repetiția 

Mannlicher progresâză atâlă de repede, incâtă pănă la 
finele acestui ană voră fi înarmate mai multe trupe de- 
câtă numai două corpuri de armată, cum se prevăzuse.

România. O comisiune compusă din oficerii supe
riori de artileriă a fostă trimisă la Magdeburg ca să su
praveghez-' și să primescă materialulă de tăsboiu ce l'a 
comandată ministerulă de răsboiu la casa Gruson.

Din cerculQ electorală alu Sascei, Iulie 1887.

Stimate d le Redactoră! Dedrece n’ain cetită pănă 
acum in prețuitulă 1) Vostre (jiură nici ună raportă maț 
detaliată despre deiursulă alegerei de deputată din Sas-a 
dați’mi voiă a vă comunica următorele întâmplări presu- 
puindă că mersulă alegerei vă este în generală bine cu
noscută :

Candidații de deputați erau — precum sciți — V. 
Babeșă ca națională și Aszbolh ca guvernamentală.

Încă in 12 Iunie, diua în care s’a ținută conferența 
dela Răcașdia, unde Babeșă și-a desfășurată programa 
sa, a începută din partea aderenți'.oră lui Aszbolh gona 
in contra partisaniloră lui B .beșil. Cine cuteza să strige: 
trăiască Babeșă, comitea o «crimă-. A^zbotbienii ntacan 
pe omenii lui Babeșă in publică, pe strade, ba intrau 
chiar in casele Iotă, îi bateau și-i duceau la areslă, 
pentru că au strigată: trăăscă Babeșă. și nu trăăscă 
Aszbolh. N'au rămasă cruțate nici chiară femeile și copii: 
O femeiă din Vraniuță (Elena PopovicI) a fostă escor
tată de ună piâiașă eăprară la chinezulă (judele) comu
nala. care a băgal’o inlr’o miserabilă și pnturosă tem
niță, unde a ținut'o de cț'ua dela ameijl și pănă la 10 
6re sera din causă că a Intimpinată pe Omenii lui Ba- 
beșă, cari mergeau la conferența din Râcașdia, cu urarea: 
să trăescă Babeșă și H-a aruncată și flori In cale. Ună 
copilă de 12—13 ani a strigată și elă aucjindă pe alții: 
trăâscă Babeșă. Pentru acesta lă lovită cu o măciucă 
de ună altă plăia.șă eăprară, așa câtă bietulă copilă avu 
să sufere mai multe 4‘le *l'n cauaa acestei lovituri; ba a 
fostă dusă și la casa comunală, unde ună notară l’a 
trasă de urechi, i a dală pălml și la urmă l'a arestată. 
Barbarismulă jiszbolhistilorâ era fără margini și comiteau 

fără rușine cele mai nerușinate acte de violință, căci 
puterea t ra în mâna loră.

Încă înaintea alegeriloră cu o săptămână li-s’a in
teresă locuitori’oră din Sasca-română ca să mergă la 
lucru la Oravița, la Biserica-albă și în alte locuri ase
menea și acesta din causă ca nu cumva să se înlâl- 
nâscă cu omeni de ai loră și să se înțelâgă. In 41U,‘ 
alegerei mare parte din ei au fostă duși la urnă între 
pusei.

Se înțelege, că sub astfelă de împrejurări Babeșă 
a cărfuiă, dâr teronsăiile nici prin acăsla nu au încetată. 
Șepte omeni din Șasea, cari deși au fostă escortați la 
urnă de omenii lui Aszbolh intre pusei, dâr au votată 
pentru Babeșă, în diminâța următAre după t)'ua alegerei 
au fostă duși la arestă, unde au fostă deținuți dela 3 
Are dimineța și pănă la 4 ore p. m. fără să li-se fi 
dală bareml ună pahară de apă. Notarii, chinezii și alte 
organe administrative amenință acum cu răsbunare pe 
omenii cari au votată cu Babeșă.

Din acestea se pAte vede destulă de lămurită, ce 
însemnă constauțiunea in Ungaria. V.

Raporta polițienesc!).
Duminecă săra, ijilerulă George Dușia a spartă cu 

o bucală de cărămidă capulă soțului său cJilerCk Jian, în 
urma unei certe. Făptuitorulă s’a predată erl judecăto
riei de cercă.

Luni nAptea, serviforulă reuniunei de dare la semnă 
Petru Munteanul pe când mergea acasă in Seheiu fu a- 
taca'ă de visiliulă Rotar lozsef, aflătoriu în serviciulă bir
jarului Jurak Karol, jefuită de cesorniculă său de ar
gintă in valAre de 24 fi., trântită la pămenlă și mai 
târdiu cu njttforulă birjariloră Batar Andras și Csep Ja
co:-; aruncată in canală. Făptuitorii au fostă prinși și 
predațt judecătoriei penale.

Duminecă săra s’a perdută pe promenada de josă 
o brățară cu brilianiă, aurită și compusă din creițarl cu 
ângerî. Onestulă aflătoră binevoiască a-lă preda la că
pitănia orașului.

DeArece autoritatea polițienăscă a ajunsă la cunos- 
cință, că publieulă e pârjolită de birjari, anume Dumineca 
pentru preumblările ce le facă cu birja în locurile de a- 
fară din ora.șă și in cele de escursiune aflălore pe teri- 
loriulă Brașovului, de aceea scrvăscă spre sciință, că 
pentru astfelă de preumblări cu birja are să se plălâscă 
după tarifă 2 fl. 50 cr. pentru */a 4‘> 9. pentru o <|i
inlregă, și deci nu e necesară a se mai tocmi cu birja- 
rulă asupra prețului, ci e de ajunsă a'i spune unde să 
mergă, dâcă birjarulă nu e in stare a dovedi, că e an
gajată mai dinainte de altulă. In totă casulă ar fi cu 
cale, ca să se arate imediată poliției cașurile, în care bir
jarii ceră pe te tarifă.

La 17 I. c. după amâijl între 3 și 6 Are, ună făp
tuitorii necunoscută a furată unui gimnasistă de aci la 
scAla de înotată ună câsornică cilindru remontoir de ar
gintă cu capace duple împreună cu ună lanță de oțeiă.

Erl ndpte profesorului Friedrich Fhilippi i s’au fu
rată de e.Vră nisce făptuitori necunoscuțl mai multe bu
căți de îmbrăcăminte și alte obiecte de valAre din lo
cuința sa de veră, aflălore pe dâlulă slrăjii.

A v isu.
Subs<mnații ne luămă voiă a aduce la cunoscință 

Domniloră învățători și tutnroră pe cari ii inleresăză,

foileton u.
(7>

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

11.
Nicoloții și Castellanii.

Și-și încrucișa brațele pe pieptă împotrivindă t r- 
bării neputinci6.se a sergentului numai o putere de 
inerțiă

Sergentulă Bartolomeo păru că vrea să încerce
llica vua<A nv w --------
asta era numai o prefacere. De odată cădu în genunchi

gondolierului, era
I-----------
vfnjAse pe sergentă de șolduri, și

să-lă dea peste capă, când Rieardo,

pe 
de

înăllându-se bine 
ca p ună copilă

kJVI gVlllU.Mi .---~----- r
încă odată să răstorne pe campionulă Casteilaniloră. Insă 
asia eia uuu.u. w —-. L_ _ . ” ' --«..«-.i.r
și trecăndu-șl iute capu.ă in arculă descrisă de piciorele 
gondolierului, era să-lă dea peste capă, când Rieardo, 
plecându-se cu o deopotrivă iuțelă, apuca cu manile lui 
vlnjAse pe sergentă de șolduri, și s««*ii-'>n.i>i.uo bine ne 
piciAre, ilă ridică d’asupra capului
5 ani.

Efectulă fu minunată.
Bietulă sergentă, ale cărui mișcări erau tote p'-ra- 

lisate, fu aprApe să leșine în strînsOreâ aceea puternică. 
Vedea invărtindu-se i . '* ' :
rîdeau de elă.

Când se vi 
desăvârșire, și, închitjăndă o hii 
torului.

Gondolierulă ocolise podulă _ 
tândă mulțimei, care aplauda cu furia, pe adversarul^ 
său, ală cărui corpă se svărcolea d’asupra capului lui 

întrebă.
— Să-lă aruncă In canală?
— DaI dai coceau unii.

_T- -
imprej'irulă lui mii de capete cari 

6<ju batjocorită, îșl pierdu curagiulă cu 
‘ ’i, se lăsa la voia birui- 

cu densulă. și, ară-

J

— Nu! nu! strigau alții.
Rieardo sta pe gânduri audindă părerile opuse. 

Insă deodată simți că se încovoia coiptlă nenorocitului 
soldată in mâna lui; înțelese că nenorocilulă leșinase șt 
ii se făcu milă. S’apoi judecătorii luptei curmară orice 
discuția. Acela care vorbise mai de multe ori se scula 
și dise:

— Castellanii suntă biruitori și c nipionulă loră, 
Rieardo dela Rialto, are drepfă la cei patru galbeni de 
aură cari suntă premiulă luptei.

Generosulă gondolieră nu avu crucjimea ca se abu- 
seze de victoria lui, ci puse pe sergentulă încă leșinată 
la piciorele judecăloriloră frântei și ei ii și deteră numai 
decâtă răsplata făgăduită.

Rieardo luâ banii, însă nu voi cu nici ună chiprt 
să se dură să-i bea cu prietinii la cârciuma la Sorele de 
aură pe Rialto.

— Nu, nu acum ! tăspunse Rieardo. — Este undeva 
o familiă de pescari săraci căreia banii ăștia de auro au 
să i fiă de mare ajutoră și mă ducă să fi ducă. Pe urmă 
viu să vă găsescă.

T6te încen ăi ile prietiniloră. d’ală îndupleca să mergă 
cu ei să bea cei patru galbeni, fură zadarnice. Rieardo 
trecu printre ei, ajunse ia podulă de peste Rialto, sări 
iute în luntrea Ini și se depărta în grabă.

Rieardo, ca să scape de lungile cotii uri ele Marelui 
Canală, apucă pe canalele lăturașe spre piața Sf. Marcă 
și o și trecu; insă când fuse să trecă Piazzelta. ișl luâ 
sema și în locă s’o ia pe canalulă Orfano ca să se ducă 
pe lagune, îșl pi inse luntrea de cheulă Robiloră, în col- 
(ulu canalului Suspineloră. numită astfelă după Podulă 
Suspineloră, care lega palatulă ditcal i cu temnițele.

După ce debarcă, Rieardo slete câtva timpă în fața 

unei portițe, ce se deschidea pe Riva dei Schiavoni 
P’acolo intrau în palatulă ducală familierii și servitorii.

— Nu, nu pe porta asta trebue să între campio 
nulă Casteilaniloră, căruia fiica A siaticei ii daloresce 
acum viâța! ișl 4,se eld deodată ridicândă capulă.

După ce se gândi astfelă, gondolierulă Rieardo coti 
Piazzetta și se ară'â în părta principală a palatului unde 
păzeau doi soldați.

— Nu’i voiă! 4'se 0 sentinelă.
— Sunt Rieardo, gondolierulă de pe Rialto! 4'se 

omulă nostru ca și cum ar fi cjisă : Sunt Malipiero, se- 
natorulă, coboritorală celoră doisprezece apostoli.

— Ce vrei?
— Să vorbescă cu Francesco Foscari.
— înapoi! Zise sentinela puindă arma d’acurmezi- 

șulă. — Credt tu că ună gondolieră din portă pote să 
s’apropie de dogele!

— I-am mai vorbită eu, nu suntă nici două cesurl 
d’aluncl, și se sci că am să-i mai vorbescă.

— Nu credă.
— Ai să ve^I.
Chiar în clipa asta gondolierulă dări pe Francesco 

Foscari in tundulă curții de onAre, in vârfulă scării Uria 
șiloră pe care, ună secolă după aceea, frebipa să se 
rostogolâscă capulă lui Marino Faliero, alto doge ală 
Veneției. Rieardo nu se sfii să strige pe dogele.

— Alteță Seranisimă! Qise elă cu vocea lui ră- 
sunătore.

Foscari ridică capulă și zimbi când cunoscu pe 
Rieardo.

— Hei! mise pare că este prielinulă nostru Ri- 
cardo! tjise elă senatorilor^ cu cari vorbea reconducân- 
du-i ca să le facă onAre.

neputinci6.se
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cumcă din 7—31 Augusto inel, v. a. c, votnO ține ună 
cursO din diferiți râmi ai industriei de casă pe lângă ur- 
mătorulă piogiamO:

I. Împletituri de paiă. a) Recolta și păsirarea pa- 
ielorO : b) Împletitură simplă in 5, 7, 9, 11, 13 fire; c) 
împletitura in coițișiori (in 4, (>. 8, 10, 12 lire) - d) Îm
pletitură rotundă ^cilindrică); e) Compunerea de diferite 
obiecta din fâșiile impletite; f) Colorea paieloră, resp. a 
obieiteloră impletite.

II. Împletituri de papură a) Recolta, sortarea și 
conservarea paparei b) Confecționarea de diferite o- 
biecte, cusute din papură ordinară; <■) Confecționarea 
de dilerite obiecte, împletite din papură inole și tare; 
d) Imbrăcarea obiectelorO fragile (sticlă) in papură; e) 
împletirea de scaune atâtO din papură, câtă și din paiă 
și din foi de cucuruzii (pănuși).

III. împletituri de nuele. a) Recolta nuelelorO; 
b) Curățirea și conservarea loră; c) împletirea de dile
rite obiecte de nuele întregi; d) Despicarea și gheluirea 
nuelelorO; e) împletituri diferite din nuele gheluite; f) 
Redarea colorei naturale (albe) nuelelorO resp. obiecte
lorO deja împletite; g) Văpsirea și lecuirea obiectelorO 
impletite.

1 C. Împletirea de scaune de salonă cu trestia fină 
(de luare;.

I . împletituri de peru, a) împletituri simple ; b) 
împletituri duple și triple și confecționarea de anumite 
obiecte precum: inele, cercei, lanțuri de orologiu.

VI. Coloritulă. a) Confecționarea de d'ferite colori 
(văpsell); b> ColoritulO propriu; c) Flauderatulă ; d) La- 
cuitulă; e) Văpsitulil lânei, a cânepei și inului.

VII. Poleitulil seu lustruitulu lemnului, a) Con
fecționarea poleiturei ; b) Poleitulil propriu.

VIII. Albinăritulu (sttipăritulu). a) Soiurile albi- 
nelorO și vieța lorO; b) Soiurile celulelorO lagurilorO și 
destinațiunea loră|; c) Sporirea naturală și artificială a 
stupilorO țroitulO); d) Coșnițele (târnele) după sisteinulO 
lui Dzirzon și manipularea cu acestea; e) Provederea stu
pului orfană cu regină; I) Albmele hdțe și dușmanii al- 
binelorO ; g) Nutrirea și adăparea aibineloră ; h) Stupina, 
i) lernarea stopiloră ; 1) Scoterea nuerei din faguri și ma
șina pentru acăsta; m) Intrebuinț irea mierei și a c-erei ; 
n) Plantele mai folositore pentru albine.

Instruirea teoretică și practică in raniii industriali 
de sub pt. I—VII -e va preda în încăperile școlei române 
din Brașovulă-vechiu, er eunoscințele teoretice și prac
tice din albinărilă se voră preda in stupina școlară dela 
scalele lentrale rom. din Scheiu.

Instrucțiunea este gratuită.
Cei ce voră voi aha parte la cursulă din cestiune 

suntă rugați a se insinua la Rev. I). Protopresbiteră I. 
Petrică seu la subsemnații cela multă păriă la 31 luliu 
(12 Augustă) a. c., trimețăndă totodată taesa, mai josă 
specificată, pentru procurarea materialului.

Pîrsâne, cari în urma posiției loră suntă chiemate 
a propaga in poporulă nostru acești râmi ai industriei 
de casă (d. e. pedagogi, teologi, învățători, profesori), voră 
ave a trimite la insinuare taxa de 1 fl. 50 cr. v. a., de- 
Oreee s’au oferită spre scopulă acesta și unele ajutdre 
din partea unoră oficii protopresbiterale din Brașovă și 
giură ; pentru alțl pârtii ipanțl taesa va fi de 5 fl. Aceia 
voră primi, intrucâtă se va pute și cuartire gratuită la 
unele familii binevoitore din Brașovulă-vechiu.

Relativă la mâncare ne luămă voiă a aminti, cumcă 
aceea se va pute căpăta cu condițiunl mai favorabile 
dăcă domnii participanțl se voră învoi să o aibă în co

mună. După infovmațiunile primite se pole căpăta vip- 
tulă intregă (dejună, piămjă, cină) cu prețulă de 40-50 
cr. pe <|i de personă, decă voră fi celă puțină 20 de 
persăne; prândulă va consta din 3 leliurî de mâncări, 
er Joia și Dumineca din 4 felinii

Domnii, cari ne au rugată a le comunica condiți 
unile de insinuare la susmenționatulă cursă, suntă ru
gați a privi acestă avisă dreptă răspunsă la epistolele 
Domnieloră loră. Pentru chiarificare ne permitemă a 
mai adauge următorele:

în planulă, care îlă proiectaserăm'! a-lă esecuta la 
cursulă din cestiune,, avemă in vedere a pune și ramul 
auritului. Din mai multe părți insă ni sa tăcută obiee- 
țiune, cumeă punctele programului sunlu pre numărose, 
malerialulă de parcursă pre vastă și timpulă, de care 
putemă dispune spre acestă scopă, pre scurtă pentru de 
ași pute însuși cineva cu temeiu cunoscințele de lipsă 
din fie care ram de industria, necesară copoiului nostru.

Din aceste considerații ni s’a cerută din tăie păr
țile ca să reducemă punctele programului numai la ra- 
mii cei mai neapărată de lipsă ai industriei casnice și 
să nu scurtămă timpulă, menită pentru cunoscerea aces
tora, cu lucrări de luesă, precum este aurilulă , care pe 
lângă altele e împreunată și cu multe spese.

Ne aflarămă deci îndemnați a satisface aeestoră 
cereri în interesulă causei chiar, escludendă de astădată 
auritulă din programulă cursului nostru și lăsându-lă 
pentru altă ocasiune.*)

Brașovă, 5 (17) Iulie, 1887.
George Motanii și Candid Mușlea, învățători.

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

GASTEIN, 20 Iulie — Iinpăratnlu Willieltn 
a sosită aci as^ră.

BERLINtJ, 20 Iulie. — România a co
mandată la Gruson în Magdeburg tunuri și ma
terială de rfesboitt pentru suma de șâpte milidne.

LONDRA, 20 Iulie. — In camera comu- 
neloră declară Fergusson, că reînceperea în cu- 
rendu a tractăriloră, privit.dre Ia convențiunea 
comercială, e neprobabilă.

LONDRA, 20 Iulie. — Cestiunea d’a aproba 
alegerea prințului bulgară se nasee pentru pu
terile contractante abia după ce va fi sancțio
nată alegerea Sultanului.

PARIS, 20 Iulie. — Ună călătorii germană 
Arderle din Grier a slobocjitu asupra comisarului 
francesă Ritter în sala vămii din Pagny sur trei 
împușcături de revolver, dintre care una a pă- 
tri nsă în șalele stângi ale comisarului, ăr două 
în brațulu dreptă ală aceluia. Făptuit.orulă a fostă 
arestată.

BERN, 20 Iulie. — Șese turiști elvețianl 
s’au nenorocită la suirea muntelui Jungfrau.

DIVERSE.
Dece reguli pentru cei ce se scaldă. — L. Kruger 

profesoră la se6la de înotată, ale cărui sfaturi au de te
meiu o esperiență îndelungată, recomandă următdrele dece 
reguli pentru cei ce voră să se scalde și cari reguli me-

*) Onoratele RedaețiunI ale celorlalte foi române 
suniă rugate respec-tuosă, să binevoiască a reproduce a- 
eestă avisă.

rilă lătă luarea aminte: 1. Fiindă emoționată vehementă 
nu te scălda! 2. Fiindă cuprinsă de o indisposițiune grab
nică în decursulă indisposițiunei nu te scălda/ 3. După 
nopți veghiate și după osteneli mari nu le scălda, mai 
înainte d’a nu te odihni câte-va ore. 4. După o mân
care bogată și mai alesă după băuturi spirituăse nu te 
scălda! 5. Drumulă până la louulă de scăldare să-lă faci 
in timpă moderată! După sosire cercefăză afunejimea și 
curgerea apei! 7. Desbracă-te încetă, și apoi îndată te 
aruncă în apă! 8 Sari cu capulă înainte in apă, ori te 
afundă mai lină in apă, dăcă nu cutezi a te asvărli cu 
capulă la fundă! 9. Nu petrece multă timpă în apă, mai 
alesă decă nu ești puternică! 10. După scăldată frăcă 
trupulă pentru a promova circulațiunea sângelui, imbra- 
că-te in grabă și fă o preumblare. — Scăldatulă și ino- 
tarea suntă folosilăre pentru desvoltarea fisică și spiri
tuală nu numai pe timpă căldurosă, dăr și pe timpă ră- 
corosă, decă se voră observa regulele de mai susă.

Furtu mare. — Pe calea ferată Roma-Pisa i s’au 
furată princesei Aldobrandini dintr’ună cufără de feră, 
giuvaricale în sumă de 200,000 de franci. S’a arestată 
ună conuuctoră și ună bărbată din personalulă care în
soțea pe princesa. La amanta acestuia s’au găsită câ
teva prețiose.

Morminte avare. — „B. H.“ scrie, că în comita- 
tulă Tolnau dealungulă șoselei ce duce dela Bolcske la 
Komlod s’au descoperită in mare numără morminte avare. 
Cadavrel» bărbațiloră mai bătrâni suntă îngropate cu 
caii loră cu tolă și anume așa, că piciărele loră suntă 
in scările dela șea. De asemenea s’au găsită în mor
minte cuțite ruginite, vase de diferite forme și unelte de 
șea. Cu deosebire interesantă e o măciucă de feră, ună 
sculă de bronză și mărgele de Iută zugrăvite ce s’au gă
sită intr’unulă din aceste morminte. Săpăturile se con
tinuă in Augustă.

Unu obiceiu de imitatu. — In Norvegia e ună o- 
b ceiu, după care nu se permite feteloră să se mărite 
pănă ce nu sciu găti perfectă bucate, a căce pâne, a 
torce și țese. Din causa acesta între viitărele mame de 
familiă e o adevărată luptă de întrecere, căci tăte sciu 
bine, că numai aceea se va mărita mai curendă, care 
va fi eși ă sunirna cum laude. Esamenulă anuală in a- 
ceste folositore arte e publică. Cea dinfăiu la tsamenă 
se mărită mai ântăiu. Celelalte trebue să aștepte pănă 
voru eși și ele cu prima laudă. Avisă domnișăreloră 
nOstre !

Nestorulu filologiloru. — Universitatea din Halle 
a pierdută pe unnlă din cei mai distinși profesori ai ei, 
d. Frăderic-Auguste-Popp, Nestorulă filologiloră, unulă 
din fondatorii filologiei comparte. D. Popp (care nu tre
bue cufundată eu Bopp, unulă din rivalii săi) s’a născut 
în 1802 la Nettelrede în Hanovra. Eiă fii chemată din 
1883 să ocupe o catedră de filologia la Universitatea 
din Halle și a ocupată pănă ce a murită. Elă a pu
blicată dela 1833—1836 „Recherches philologiques* și 
mai târdiu o seriă de alte lucrări care au făcută pe 
sciința sa favorită să facă progrese mari; mii cu sămă 
trebue să numimă lucrarea sa asupra „Țiganiloră în 
Europa și in Asia“, pentru care a luată premiulă Vol- 
ney, dală de ins!itutulă Franciei; lucrarea sa asupra 
„Numelui persăneloră și mai cu sămă asupra numeloră 
de familiă* și etimologia loră, și lucrarea asupra lui 
„Wilhelm de Humboldt și știința filologică*.

Editoră: Iacobfl Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu.

Cu bunătatea care lă caracteriza făcu soldațiloră 
semnă cu mâna că potă să lase pe Ricardo să intre.

Gondolierulă trecu mândru printre sentinele. însă 
când ajunse in mijloculă acelei curți pline de soldați, 
de ofițeri, de senatori cari măturau lespecjile de mar
moră cu hainele loră lungi, când rjări mai cu semă p’un 
bărbată cu capulă acoperită cu o bonetă roșiă împodo
bită cu ună galben de aură, care-i vestea pe Fantele, 
adecă pe representantulă groznicei Inquisiții de Stată, 
pe messer grande, alt! cărui nume nimeni nu cuteza mă- 
cară să-lă șoptescă in Veneția, ișl pierdu îndrăznăîa. Se 
duse deci și se lipi de puțulă de bronz din dreptă cur
ții și aștepta buna plăcere a dogelui.

Francesco, îndată ce fu liberă, făcu semnă lui 
Ricardo ca se păte sui.

Gondolierulă și ajunse in patru sărituri in capulu 
scării Uriașiloră.

— Vrăi să vecjl pe fiica Adriaticei ? ii dise Foscari 
indreptându-se spre apartamente.

— Nu tocmai, Alteță Serenisimă! — răspunse 
gondolierulă. — Insă mi-am luată indrăsnela să mă in 
făt șez.il înaintea vdstră tocmai pentru ca să vă vorbescă 
despre ea.

— Bine, ce ai să-mi spui, să-mi spui in fața ei, 
fiin lr-ă vreu s'o vkJî.

— Este aci?
— In apartamentele fiicei mele Marina, nevasta bie

tului meu Iacobă.
— Ac-elă pe care l’au exilată, fiindcă iubea prea 

multu Veneția? șopti Ricardo.
Dogele se ’ntărse, se uită lungă la gondolieră și 

răspunse acăslă singură vorbă:
— Da!

Pe urmă plecă erășl înainte și mai ijise vorbindu-și 
singură:

„Și tocmai pe părintele lui l’au silită să presideze 
tribunalulă care a rostită sentința fiului. Brutus a pusă 
să esecute pe fiulă său chiar in fața lui, insă fiiulă era 
vinovată. Eu am dată ordină ca Jacob să fiă supusă 
torturei, am lăsată ca să-lă exileze {și sciam că{ iubitulă 
meu Jacob, copilulă meu din urmă, era nevinovată. Ce 
felă de guvernă să fiă acesta ală cărui suverană, șefulă, 
cum ii cjică ei, sufere o astfelă de înjosire? Sărmană 
șefă! sărmană suverană!».

O ușe se deschise, ușă prin care se intra într’ună 
salonă așternută cu mozaicuri, in mijloculă căruia era 
ună legănă.

— lac'o aceea pe care ai scăpat’o din ape ca pe 
ună altă Moise! — dise Foscari arătândă legănulă lângă 
care ședea fiica sa Marina. —■ Aprop>e-te! — îi mai 
cjise vădendă că Ricardo înțepenise in ușa salonului.

Gondolierulă s’apropiâ în vărfulă piciăreloră și se 
uită cu dragă la copilița care se deșteptă dîmbindă și-i 
întinse brațele ei micuțe.

Bietulă Ricardo fuse așa de mișcată de începululă 
acesta de mângăere copilărăscă, încâtă sări in susă. 
Insă casa întrăgă se cutremură din pricina săriturii Iui 
și o cupă de c-ristală de Murano c-ăiju josă și se tăcu 
prafă. Copila, negreșită speriată de sgoinolă, începu să 
plângă.

— Ai speriat’o! ii dise dogele.
Uriașulă, speriată, se opri cu ună picioră în aeră 

strimbându-se câtă se păte de caraghiosă.
— Alo dracului dobitoeă mai sunt eu! — <Jise 

elă. — 0! Alteță, iartă-mă, și d-ta, dâmnă, iarlă-mă, 
văcjă că copila se spariă de mine.

— Ba nu se spariă, mi-se pare mai multă că are 
trebuință să mănânce ceva! t^ise Marina Foscari.

— Nu potă să-i dau nici pește să mănânce nici 
vină de Cypru să bea! <J’se dogele zîmbindă; mai bine 
i ar prinde o doică.

— Tocmai venisemă să vă propună o doică, Al
teță ! dise Ricardo veselă.

— Șeii tu o doică?
— Da, Alteță, și incă o femee sdravănă, să măerecjl; 

este voinică câtă doi gondolieri și frumdsă ca o Madonă.
— Și pentru ce n’ai adus’oj
— Așteptam voia Alteței Văstre.
— Ai voiă. Decă nu poți să’i fii nașă, celă puțină alege’i 

o doică aceleia care, după Dumnezeu, îți este datdre viața.
— Mulțumescă, Alteță!
— Ce mai aștepți de nu te duci s’o aduci?
— Alergă, stăpâne 1 Gondola mea este josă, este 

ușurică ea și o păsărică și am botezat’o Rândurica.
— Fă ca și ea, sboră! cjiee dogele rîdăndă.
— Peste o 6ră sunt aci! (Jise gondolierulă.— ț)eu, 

ddmnă, frumăsă <ji a fostă (}iua de aijl! c)ise elă întor- 
cendu-se către Marina.

— Ci plecă, limbutule! dise dogele împingendu-lft 
de umeri.

Ricardo eși din paiață in fugă, se sui în gondolă 
și pe când mergea pe lagune se gândea astfelă:

„pău! asta ’i și mai bună decâfă cei patru galbeni 
de aură ai mei. Biata familia asta săracă o să aibă 
pâne și mititica mea Fiametta o rochiă nouă; n’am să’i 
mai vădă ochii ei mari negri, plini de gânduri întunecate; 
obrajii au să i se rumenăscă curendă și când voiu trece 
p’acolo o să’i mai aurjă ca și altădată glasulă ei de cio
cârlia răeunândă în tăcerea laguneloră. (Va urma,)
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Ouriult* la bursa do Vleuu
din 18 luliu

Rentl de aurtt o’/0 . . . 101 10
Rentl de hArtiA 6«/, . . 87.50
ImprumutulO cAilord ferate

ungare............................151.40
Amortisarea datoriei cĂi- 

lorQ ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 97.70

Amortisarea datoriei căi- 
lord ferate de ostfl ung.
(2-a emisiune) .... 127 —

Amortisarea datoriei cii- 
lorO ferate de osta ung.
(3-a emisiune) .... 11525

Bonuri rurale ungare . . 104.50 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.30 
Bonuri rurale Banat-Ti-

zniști..............................  104 50
Bonuri cu cl. de jsortare 104 30 
Bonuri rurale transilvane 104 40

st. n. 18S7.

Bonuri croato-slavono . . 104 50 
Despăgubire p. dijme, de

vina ung...................... .... 100.—
Imprumutulo cu premiu

ung.....................................122 80
Losunle pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123 — 
Renta de hărtiă austriacă 81 50 
Renta de arg. austr. . . 8310
Renta de aură austr. . . 112 30 
LoBurile din 1860 . . . 137.—
Acțiunile băncel austro-

ungare..........................^87 —
Act. băncel de credita ung. 286.90 
Act. băncel de credită austr.281.20 
ArgintulQ —.

împărătesei
Napoleon-d’orI
Mărci 100 împ. germ. . . 62 10 
Londra 10 Livres sterlinge 126 41

Galbinl
.................5 98
. . . . 10.02

Nr. 695—1887.

Concu rsu

Cursuiu pieței Bri.șovO 

din 19 luliu st. n. 1887

Bancnote românescl .... Cump. I

Argint românesc 

Napoleon-d’orI . 

Lire turcescl . .

Imperiali

Galbeni

Scrisurile fonc. «Albina» 6°/o .

»T)
Ruble RusescI

Discontulft

1

V

*

»

»

>

8 61

8 55

9 97

11.34

10.31

5 93

100.—

8.60

10.01

11.37

10.37

5.96

1l2.-

n 5°/o • 1»

>

98.—
109 —

1 99.—
110.—

7—10°/9 pe anii

regimentul ti I. rom.La scâlele reuniunei foștiloru grănițeri din 
suntă de conferită pe calea concursului:

1. Postulă de invățătoru diligentă la scdla 
mitatulă Huniădorei, cu salară anuală de 350 fl. apoi cuartiră și lemne 
de focă.

2. Postulă de înv&țătoră diligente la scdla din Vestemu, co- 
mitatulă Sibiiului, cu salară de 300 fl. diu fondulă scolastică centrală, 
precum și cuartiră și lemne de focă.

3. Postulă de învățătoră secundară la scdla din Șina, comi- 
tatuiă Sibiiului, cu emolumentele: 200 fl. v. a. din fondulu scolastică 
centrală, cuartiră și lemne după trebuință; în fine

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

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

Comitetul# administrativă alu fondului și școlelorft foștilor# grănițeri 
din regimentul# I. rom. în Sibiiu. 2—3

din Cugi eriu, co-

AVISU
llli-aui pRlAsit.il atelierulu meu fu

mai ’nainte din Strada căldârariloru 
506, îmi permită a face cunoscutei 

publică că (le adi înainte primesc#. a jo-

10—10

L)e6rece 
tografică de 
de josă Nr. 
onor, ț 
tografia precum și peste tottl comande numai în 
atelierulu meu nou construită, corespunzătorii ce- 
loru mai moderne pretențiunl ale artei, în Strada 
căldărarilorii de susu Nr. 487.

Cu t6tă stima
Leopold Adler,

fotografă.

Sosirea și plecarea trenuriloru și poslelorO în Brașovu.
1. Plecarea trenurilonî:

1. Dela Brașovu la Feșta: 
de persone Nr. 307: 7 ore 20 de minule sâra. 
mixtă Nr. 315: 4 ore 01 minută diminâța.

2. Dela Brașovu la Bucuresoi: 
accelerată Nr. 302: 5 ore 37 minute diminăța. 
mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după amecfl.

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

de persdne Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amătp. 
mixtă Nr. 316: 9 6re 52 minute săra.

2. Dela Bucuresoi la Brașovu: 
accelerată Nr. 301: 10 ore 12 minute sera, 
mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minule după ametfl.

A» Plecarea posteloru;
I^șnovlî-Zârnesci-Brană: 12 6re 30 min. după ametji. 
Zizinu: 4 6re după ameijl.
Secuime (S. GeorgI): 1 oră 
Făgărașu: 4 6re dimineța. 
Săcele: 4 6re diminel.a.

Sosirea posteloru

TrenulO 
TrenulO

TrenulO 
TrenulO

Trenulă 
TrenulO

TrenulO 
'J’renulă

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Dela
*
»•

•n

Dela

Din

BrașovO
fi
H

1)

la

în 
la 
la

B,

30 minute năplea.

«
«

lleșnovu-Zernesci-Brand la BrașovO: 10 Ore Înainte da ametji. 
Zizinu la BrașovO: 9 ore a. m.
Secuime la BrașovO: 6 6re sâra.
Făyărași, la BrașovO : 2 Ore dimineța.
Săcele la BrașovO: 6 Ore 30 minute sOra.

MersulU trenurilor!!
Valabilii dela I luniu st n. 1886.

pe linia Predealfl-Budapesta și pe linia TeiușiVAradft-Budapesta a calei ferate orientale <le statft reg. ung.

Predeal ii-Budapesta JSudapesta—

BucurescI

PradaalA

TimiȘfl

BVațovtt
Feldidra
Apatia
Augustind 
Homorodd 
Hașfaleu

( 
(

Sigbițftra 

Elisabetopoie 
MediașO 
Copsa miet 
MicAsasa 
Blașiu 
Crkciuneld 
Teiuș* 
Aiudd 
Vințuld de susfl 
Uidra 
Caeerdea 
fihirisl 
Apahida

Clați» 

Nedeșdu 
QhirMu 
AghirișO 
Stana 
Hoiedind
Ciucia 
Bucla
Uratca 
Vădii 
Mezd-Telegd 
Fugyi-VâsArhelv 
Vdneția-OriȘii

( 
(

(
1

Trenă 
de 

persâne

Tren Trenă 
{accelerat omnibus

Trett6 
omnibui

Trenii Tren 
de perfl. accelerat

Trenă
de pers.

Tren A Tren 6 
de otnulbud 

poraăue

4.30 7.30
1.14

9.12
9.35

10.12
1.45

6nrfi*-mare
P. Lad&iy 
Bsoliok
Botfa-peat*

Viena

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

9.11
9.16

10.37
12.20
2.15

I him.

401
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

Trenu 
de 

peraone

10.50
1.331
4.24
10.05
2.15

2.32

Trenu 
de | 

pernone

6 37
6.5-4
7.14
7.29
7 56
8.18
8 58 
9.15j
9 34
9 53

10 28
10 47
10 57 
1107 
11.19
l.lf
3.29,
6.33

Vieiia
Budapesta
Szoluok
P. I.adany 
Oradea mare

Venția-Orădii 
Fudi-Oșoiheiu 
Teleagii
VadQ
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
G1 â-bSu
Nedișu

Ciuaiu

Apahida 
tihiriiț

Cucordea

Uiora 
VințulO de 
Aiudtl 
Teiuța 
Crâcnind?' 
BlașQ 
SicSsasa 
'lapip Bit 
.Medisșâ 
Eiisabetopole 
Hlgișora 
iiașfaleu 
Hotnorod 
Augustind 
Apatia 
Peldidr’i

Hrănind
Timișil

1

i
(

gușii

I

s

Predealti

BucurescI

( 
(

Nota: Orele de nâpte sunttt cele dintre liniile grâse.

u.io|
7.40

11 05
2 02
4.12 '

2- 
4.05i
5.47
7.11

7.W 
\ 1'6.42 

2.02
4.78

I

7.33
8.04

10.31

5.37

6.20
6.47

11.30

1.55
2.53

3.28
9.35

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
6.53
7.43
8 23
9.02
9.52

BiidapeNtu» ti ra<lA-T**tușA.

Trecu 
■'tunibufl

Trr ift 
de pers.

Tren fi dc
persoue

I Trenii do 
perfldne

Trenă
de porrone

Treufi 
oînnfhn

TeliișO 11.24 _ -3.00- Viena 11.10 12 10 —
Alba-ltilia 11.59 — 3 59 ££ iad ape* 8.20 9.05 —
Vințulă de joșii 12.30 — i.2i S( Inok 11.20 12.41 —
Șibotă 1.01 — 4.51 11.35 5.45
Oră.știa 1 32 — 5! 8 Ai atdis 4 30 6.— —
Simeria (Piski) 2 32 — 6 L5 Glogc.vață 4 43 6.13 —
Le va 2 52 — t-.35 Gyoi.A 5 07 6.38 —
Bran/cica 3 23 — 7.62 Pauliș 5 19 6.51 —
Ilia 3.55 — 7.L8 Radna-I ipova 5 41 7.10 —
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopii 6t 9 7.37 —
Zbib 4 25 — *<11 Bei’zova 6 28 7.55 —
SoborșiD 5 3) — 8 46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 6.27 — 9 33 Za ni 8 01 9.12 —
C.onopă 6.47 — 9 53 Gurasada 8 34 9.41 —
Radna-Lipova 7.28 — <0 27 Ilia 8 6-’> 9. 8 —
Paulișă 7.43 ' --- 1'’.42 Bianicfca 9 19 10.17 —
Gyorok 7.59 — 10.58 Deva 951 10 42
Glogovată 8.28 — 11 25 Siu-eria LPiski 10.35 11 07 —
Ajr«<Sft 8 42 9.17 '2.3! Orăștiă 1111 11.37 —

Szelnok ț _ 2 32 47° Șibotft 11.43 12.— —
(

Budapesta
— — 5.12 \înțu.ă de josă 12 18 J2.29 --
— — 0.20 Alba-Inlia 12.36 12.46 —

Viena — — 6.05 Tetușift , 1 29 1.41 —

ȚjpOgnAa ALEXI BrașovO. Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, ZerneBd

Sâs&srSa (Piski) Peiroșeaii

ownlbc? 1
9'rotin de 
pvruâco

Trenu 
mixt

I1 Trenă de
perdâno

Troufi 
omnibui

Trenă 
mixt

ivatf « 5.48 6.05 ■'trosc fia 2.41
Aradu’.ă ne.-. n 19 — 6.33 f-ireiu — 3.2c
Mâuseth-Săgh o .44 6.58 Hateyă —- — 4.16
i’jnga 7.ih 7.29 Fui — — 5.11
Orezi'cJva 7.47 — 7.55 Crivadia — — 5.58
Jîerezifalva — — Banița — — 6.40

9.02 — 9.08 — — 7.12

’.TtaJș.6r«~ S’etroșenI—Sitiscria (Piski)

Tr.sfi ‘r Trenă '!.• Prerii Trenă Trenă Treuă
fd’FSGll?- omnilit.* do pers. oînnlbufl mixt

Trimaișdra 6.25 5.00 Petroșeui 6.10
Merczifalva i — — 1 Banița — — 6.53
Orczifalva , 7.46 — 6.32 Crivadia — — 7 37
Vinpa 8.15 — 7.02 Pui — 8.20
N6.rnf.th -Sâgh | 8.36 — 6.23 Hațegă — — 9.01

_ Aradulft i 9.1 • — 8 01 Ștrein — 9.521
Arad»'. | 9.27 — 8 r; — — 10.81

pRlAsit.il

