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Brașovu, 17 Iulie 1887.
Ineheiâmlâ darea de sâniă, ce anul făcut'o 

în numerii precedențl ai fbiei ndstre asupra ar
ticolului despre „Sașii ardeleni11 apărută de cti- 
rendă în „Neue freie Presse", anifi (Jisu că voniîi 
reveni îndată ce vomă vedâ răspunsulă (Jiareloriî 
săsesci.

A(J1 suntemă în posițiune de a putâ împăr
tăși cetitorilor^ noștri acestă răspunsă.

Atâtă „Siebenbiirgiscli - deutsclies - Tagblatt" 
din Sibiitt elită și „Kronstiidter-Zeitung" de aici 
s’au pronunțată în cestiunea atinsă de f6ia vienesă.

Antendouă (Jiarele săsesci declară, că este 
falsă infonnațiunea ce o primesee „N. fr. Presse", 
că Sașii ardeleni s’ar fi săturată de politica opo- 
sițiunală.

„Politica săsâscă este și adi totă cea de mai 
înainte, ea este politica apărării" — esclamă 
„Sieb. d. Tagblatt".

„Politica nbstră oposițiunală"— (Jice „Kron- 
stadter Ztg." —„nu e o „politică de separare", 
ci o politică de apărare în contra atacuriloră, ce 
le îndreptă guvernulu asupra condițiuniloră fun
damentale ale existenței nbstre, o politică de re
zistență în contra asupritei limbei nbstre materne 
și a individualității și culturei nbstre naționale... 
politică pe care o profesâză întrbga partidă po
porală săsâscă..-"

Va să dică ambele organe naționale săsesci 
afirmă deopotrivă, că politica săsbscă este „o po
litică de apărare."

Se nasce acum întrebarea pănă unde merge 
acesta politică de apărare?

„Politica nbstră este o politică de apărare" 
ijice „Sieb. d. Tagblatt," „pentru că ni s’a im
pusă lupta; din partea representanțiloră popo
rului săsescă s’a datu însă nu numai odată es- 
presiune cugetului, că nu noi amil turburată 
pacea și că lupta înceteză de sine în momentulă 
când voră fi satisfăcute dorințele nbstre drepte 
și va fi recunoscută dreptulă nostru violată.....
Din partea guvernului nu s’a întâmplată nitnică 
ce s’ar putb tălmăci așa, că voesce să înceteze 
a mai asupri pe Sași. Deși aici depinde multă 
și dela persbne, cestiunile de cari se traetbză 
nu suntă esclusivu și în prima liniă cestiuni de 
persbne. Trebue să se procedă seriosu cu ade
vărata și prin lege garantata egala îndreptă
țire."

„Kronstiidter Ztg." merge ună pasă mai 
departe și arată mai de aprbpe minimulă conce- 
siuniloră, ce ar trebui, după ea, să le facă Sa 
șiloră guvernulu ungurescă ca să „înceteze de 
sine" lupta loră contra lui.

După ce arată, că partida poporală săsescă 
eBte aplecată a se înțelege cu guvernulu ungu- 
rescu, dbr nu așa ca să i se supună necondițio
nată, ci numai decă va înlătura căușele grava- 
mineloru Sașiloră ardeleni, „Kronstiidter Ztg". 
(Jice :

„Diferite semne, ca discursulu lui Gserna- 
tony în Fiume ș. a. precum și espunerile cores
pondentului peștanu alu lui „N. fr. Presse", 
care se pare că este apropiată guvernului, arată, 
că guvernulu în adevăru se ocupă cu cugetulă, 
de a înlătura și a îndrepta celu puțină nedreptă
țile cele mai flagrante, ce li s’au făcută Sașiloră 
în cursulă celoră 15 ani din urmă. Dbcă s’ar 
întâmpla acbsta în adevără, atunci Sașii de si
gură nu se voră gândi multă de a face pace 
cu guvernulu."

Este prin urmare brecare deosebire între 
enunciațiunile celoră două foi ale partidei popo
rale săsesci. Pre când „Sieb. d. Tagblatt" vor- 
besce încă de o seribsă esecutare a legii de na
ționalitate, „Kronstădter Ztg." admite pacea și 
în casulu când s’ar delătura măcară cele mai fla
grante nedreptățirl, ce li s’au făcută Sașiloră de 
15 ani înebee.

Se mai deosebescu părerile ambeloră foi și 
în privința numărului guvernamentalilor^ sași a- 
leșl în dietă. Fbia sibiiană (Jice, că suntă patru 
pe când cea de aici vorbesce numai de trei gu
vernamentali.

In fondă însă se unescu ambele organe să
sesci în părerea, că Sașii ardeleni nu numai ca 
consideră ca posibilă, ci dorescă chiar o tran- 
sacțiune cu guvernulO actuală alfi lui Tisza.

Și acesta este, ce ne interesbză pe noi Ro
mânii ardeleni mai multă.

De ce? — vomă arăta în curendu, când 
ne vomă da și noi, după cum amă promisă, opi- 
ninnea asupra atitudine! politice a Sașiloră ar
deleni.

Din afară.
Int.r’unu articulă întitulată „Francia și 

Germania", „Kreuzzeitung" esprimă temerea 
de a vedb formându-se în curendu ună cabinetă 
francesă Clemenceau-Rochefort cu generalulă Bou- 
langer ca ministru de răsboiu. Unu asemenea 
evenimentă, (Jice fbia berlinesă, ar fi s e m n a 1 u I ă 
războiului socială, sân alu unui răsboiu de 
răsbunare. „Kreuzzeitung" conchide că pe de o 
parte persecuțiunile nebune la care suntă supuși 
Germanii în Francia și pe de altă parte atitu
dinea Ri siei voră sili Germania d’a grăbi ora 
catastrofei. Se crede în generală că acestă 
articulă nu este inspirată.

In cercurile diplomatice din Petersburgă i 
se dă o mare însemnătate înțelegerei stabilite 
între Anglia și Rusia asupra delimitărei graniței 
afgane. Se crede cu hotărîre, că acestui aran- 
giamentă în privința Afganistanului îi voră urma 
și alte încercări d’a se înțelege Rusia 
și Anglia pe tăremulă politicei euro
pene și se predice chiar, că acestă schimbare 
între raporturile Rusiei și Angliei se va da pe 
față în scurtă timpu. Resolvarea cestiunei grani- 
țeloru afgane a fostă pănă mai eri-alaltăeri fbrte 
problematică, debrece ministernlă rusă de răs
boiu și, precum se (Jice, chiar șefulă departa
mentului asiatică, care a presidatu comisiunea de 
delimitare, și-au dată mari silințe să zădărnicbscă 
tractările. Numai când monarhulă s’a amestecată 
în mersulu tractăriloră, a fostă posibilă să se 
obțină o înțelegere.

Ministrulă de răsboiu francesă a inspectată 
scolele militare din Sain-Cyr și a ținută eleviloră 
o cuvântare, în care șl-a esprimată convingerea, 
că oficerii viitori ce voră eș'i din acbstă șeblă 
voră fi demni de predecesorii loră. Impbrtă, a 
adausă ministru, ca să se scie dincolo de granițe, 
că națiunea francesă n’a degenerată, ci e 
gata să ’și dea tbte silințele și să aducă ori
ce sacrificiu spre a’și conserva o nbr ea 
și demnitatea.

In adunarea poporului din Copenhaga, 
ministrulă de răsboiu a accentuată necesitatea 
imperibsă d’a se întări mijlbcele de apărare a ca
pitalei și de a se spori armata de uscată, de
brece Danemarca nu mai e stăpână pe mare. 
Ministrulă a esprimată temeri de ună apro
piată răsboiu.

„Pol. Korr." e informată din BucurescI, că 
observarea făcută, într’una din ultimele ședințe 
ale consiliului de miniștri, de cătră ministru-pre- 
ședinte Brătianu, cum că actuala situațiune esternă 
pricinuesce cele mai seriose îngrijiri, e a se reduce 
la împrejurarea, că ministru-președinte motivândă 
o comandă pentru scopuri militare accentuă, ca 
România în actuala situațiune nesigură a hunei 
nu trebue să uite sub nici o împrejurare datoria 
propriei apărări.

Precum se asigură în cercuri bine informate 
din Viena, pănă acum nu s’a fixată nici o <J’ 
hotărîtă pentru întâlnirea monarhilor^ austro-un- 
garii ți germană în Gastein. De asemenea nu s’a 

luată nici o hotărîre definitivă asupra timpului 
și locului înttinirei contelui Kalnoky cu prințul# 
Bismarck. Atâta e sigură că amândoi bărbații de 
stată se voră întâlni și în anulă acesta.

In privința cuprinsului comunicării ce a fă- 
cut’o de curendă Porții ambasadorulă rusă Ne- 
lidoff în cestiunea bulgară, se (Jice că Rusia re
petă răspunsulă ce l’a dată Porții la ultima în
trebare ce i-a făcut’o, că adecă Rusia numai 
atunci va ofleri mâna sa pentru resolvarea cestiunei 
bulgare și va eși din pasivitatea sa, când i se 
va da asigurarea, că actualii puternici din Bul
garia se retragă și, conformă propuneriloră ruse, 
va ajunge în fruntea Bulgariei ună singură 
regentă.

Revoltă ț6răn6scă în Galiția.
0 telegramă din 26 Iulie ne comunicase că in cer- 

culă galițiană Rudki au isbucnită turburărl între țărani 
și că s’au trimisă in contra loră 180 de gendarml.

După amăruntele ce le avemă, turburările au is- 
bucnită din causa nouei legi a șoseleloră, croită de dieta 
din Lemberg, lege care a nemulțămită poporali unea ță- 
rănescă a Galiției și introducerea ei a întâmpinată violentă 
oposițiune.

Mișcarea țărănăscă contra legii a pornită din sătulă 
Tuliglowy, de unde s’au trimisă cerculare comunelor ve
cine cu provocarea, sâ se alăture la mișcare. Locuitorii 
din Romanowka în cerculă Rudki s’au înarmată cu cio- 
mage, cu îmblăcii și cu cbse și ajutați de comunele ve
cine Koropuzs și Chiszowice au năvălită asupra gendar- 
iniloră, cari fuseseră trimiși contra loră. Gendarmii fă- 
cândă usă de arme, au împușcată vr’o cinci țărani, din
tre cari doi au murită. E temere că poporațiunea fundă 
amărîtă se adună în mare mulțime pe șosele spre a opune 
resistență energică.

SOIRILE PILEI.
Foile unguresci s’au pusă pe găndurl în fine din 

causa greulățiloră mari, ce apasă pe „poporulă din Un
garia." E vorba de națiunea domnitore, de Maghiari, 
pe cari „Budapesti Hirlap. nu-i pbte compătimi de ajuns 
pentru amara sorte la care i-a dusă dările grele. In- 
tr’ună articulă de fondă, vorbindă despre multele esecu- 
țiunl ce se facă poporului ungurescă pentru dare, „Uud. 
Hirl.*  numesce modulă de colectare a dărei devastare 
tătărescă și arlicululă și-lă începe cu cuvintele : ,Să plă- 
timă Maghiariloră, căci vine Tătarulă". „Kolozsvar", 
vrendă sâ răspundă lui ,Bud. Hirl.", ii aduce aminte 
de avantagiele ce le are contribuabilulă, care în schim- 
bulă dârei plătite capătă protecția, este asigurată și do- 
bendesce mii de folâse pe terenulă desvoltărei culturale. 
• Kolozsvăr*  face negreșită alusiune la scblele maghiare, 
căci in adevără din banii contribuabililor să facă și multe 
scOle pentru poporulă maghiară. Ce recompensă îi se 
dă insă în schimbulă acestora dări poporului romănă, 
căruia scole nu i se facă, libertatea individuală nu i este 
asigurată, averea mereu ii este atacată, 6r dările suntă 
mai grele cu multă ca ale Maghariloră? Acum îșî p6te 
închipui ori-cine, că la ce devastare tătărăseă — vorba 
lui „Bad. Hirl.*  — e espusă poporulă română, dăcă 
Maghiarii, ocro'iți și protegiați, au ajunsă la desperare I

—x—
Se scrie din Canija mare că la 16 Iulie n. s’a fă

cută arătare penală le tribunalulă de acolo contra a 150 
alegători de ai partidei guvernamentale, cari pol.ă fi ne- 
indoiosă dovediți că au fostă mituițl. Petiția cătră ca
mera deputațiloră pentru anularea alegerei e gata ; do
cumentele alăturate la ea voră arunca tristă lumină a- 
supra procederei partidei guvernamentale.

—x—
După cum i se comunică din Pesta foiei vieneze 

.Pol. Korr.“ cu privire la plănuita desființare a regalie- 
loril și in specială a dreptului de crășmărită, guvernulă 
ungurescă s’a hotărîtă, ca acelea se nu le rescumpere 
pentru comune, ci pentru stată. In săptămânile din urmă 
s’a procedată la compunerea unui tablou despre veni- 
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lele actuale ale regalului de crâșmărită. De altmintre
lea afacerea, în specialii partea financiară a ei, se află 
încă într’ună stadiu începăloră, așa că acum încă nu 
pdte fi vorba de a alerga guvernulă la pieța de bani 
pentru acestă scopă. — Va să 41C& un0 nou împrumută 
bate la ușe și în același timpii și răscumpărarea regale- 
loră In folosulă statului, ăr nu ală comuneloră 1 Din ce 
în ce mai bine.

—x—
In comuna liacoșulă de joșii, comit. Albei de susă, 

s’au bolnăvită 21 copii de vărsată (bubată) dintre cari 
10 au murită, 6 s’au insănătoșată, 5 au rămasă încă 
în căutare.

—x—
Intr'o comună de lângă Cernăuți, in Bucovina, să

tenii, înfuriațl pentru că au perdută ună locă de pășune, 
s'au revoltată și au înpușeală pe proprietarulă Voleynski, 
în a cărui proprietate a trecută numitulă loeă de pă
șune. S’au trimisă trupe pentru restabilirea ordinei.

—x—
Bietulă oficiosă „Nemzet“ a pățit'o câtă de bună. 

In numărulă său dela 22 Iulie n. adncândă soirea des
pre omorîrea lui Henry Stanley, vestitul serutăloră african, 
și vrendă să’i facă biografia, o face pe a lordului Ed- 
vard Henry Derby Smith Stanley, ună bărbat ă de stată 
englesă, care in vieța lui nu s’a ocupată de Africa. Cine 
îi va fi făcută posna acesta lui Moriz. Jokai, direcforulă 
foii, nu ni-să spune, destulă că în următorulă numără 
a rectificată.

—x—
In 16 Iulie n. a fostă omorită în Varadia locuito- 

rea de acolo Maria Bela ; a fostă omorită in <^ma mare 
și jefuită de 270 fl. și mai multe efecte de valore. Prin- 
cipalulă hoță și ucigașă Jovan Buzană a fostă prinsă 
în <}* ua urmăfore, der înainte de a fi ju.fecată, s’a ese- 
cutală însuși spenijurându-se cu cureaua în inchisore.

—x —
D-lă Iosifă Marină, locotenentă de artilerie din 

armata austro-ungară, s’a primită în armata română, 
regimentulă 1 de artderiă pe 4tua de 8 Iulie 1887, cu 
gradulă de locotenentă și cu vechimea in acest ă gradă 
dela data de 8 Iulie, scrie „România*.

—x —
Direcțiunea căiloră ferate adriatice din Italia a fă

cută însemnate reducțiunî pe căile ferate pentru ca să 
potă atrage transportul^ de cereale dela Dunărea de jos 
și Marea Nigră la Veneția, de unde apoi să ia drumulă 
Esotthard spre Elveția.

—x —
In grădina hotelului „Pomulă verde*  va cânta mâne 

seră Sâmbătă 18 (30) Iulie mustea regimentului 2 de in
fanterii. Inceputulă la 8 6re.

In memoria lai Aromi Florianâ.
Cuventă funebralu rostită de d. D. A. Laurianu la 

îmormintare.

Te-ai dusă și tu, bătrâne!
Erai aprdpe singură in piefore dintre tovarășii tăi 

de luptă, dăr securea morții trebuia să te abată și pe 
sine, ștejară falnică care biruiseșl atâtea vijelii!

Multă viăță a trebuită să fiă in tine, ca să poți 
lupta aprăpe ună văcă. Și partea cea mai (rumâsă a 
vieții tale ai dăruit’o șcâlei. Astăzi șcăla te plânge, cum 
te plânge și familia la.

Venită de peste munți, după revoluția lui Tudoră, 
ai purtată ună lungă șiră de ani făclia culturii, și prin 

cultură a deșteptării nemului tău. Dela șcăla din Golești, 
unde crescușl pe copii Golescului, acele figuri simpatice 
din mișcarea năstră contimporană, cari tăie s’au pogorîtă 
in mormentă, pănă la Universitatea din Bucuresel, pre
tutindeni glasulă [tău puternică a mișcată inimile și a 
lăsată urme puternice, ce n’au pierită decâtă deodată cu 
pieirea celoră ce țl-au fostă școlari.

Sărtea a vrută ca să fiu și eu unuia din școlarii 
tăi și tocmai In anulă când țl-ai luată rămasă bună dela 
catedră. Pentru noi toți a fostă o jale plecarea ta. Te amă 
rugată să vii, ca să ne mai faci lecții, și ne-ai mai fă
cută câteva luni. Cn ce pasiune sorbiamă cuvintele tale. 
Lecțiunile de istorie in gura lui ,Aronă Floriană, erau 
ună șiră de tablouri vii, in care trecutulă se înfățișa cu 
o espresiune puternică. Parcă vedeamă cu ochii totă ce 
se petrecea, și câteodată parcă luamă și noi parte’la eve
nimente. fir când profesorul^ trecea esplicația filosofică 
a iapleloră, când stabilea legătura dintre efecte și cause, 
parcă ne găseamă într’ună laboratoră, unde făceamă es- 
periențe. Alâtă de limpede și de convingătbre era es
plicația dală. A fostă unulă dintre cei cari ne pasiona 
pentru sciință. Așa a trebuită să fiă Aronă Foriană in 
iotă viața lui de dascălă!

Cu ună glasă puternică, cu o cuvântare populară 
și înflorită, elă scia să ne porte, ca ună arbitru eminentă, 
prin iote emoțiunile. Piângeamă rideamă, ne entusiasmam, 
după cum vrea densulă.

Și era ună omă cultă Aronă Floriană. Clasicitatea 
grecă și romană îi erau prietine din copilăriă. Literatu
rile moderne, germană, frăncesă și italiană, ii erau fa
miliare. Vorbia și scria in tote aceste limbi;

Săracă fiindă scolă de cărți didactice, Aronă Flo
riană a muncită să umple goluri de invățămenlă. Dela 
Catechismulă din scălele primare și pănă la marele Dic- 
ționară trancezo-română, la care a colaborată cu Petre 
Poenaru, eforulă scoleloră, și cu Gheorghe Hill, profe- 
soră de limba latină, elă a pusă în mâna scolariloră 
mai multe cărți pentru înlesnirea învățăturii. Opera sa 
principală însă este Istoria principatului românescă, scrisă 
cu acea vigore caracteristică la anulă 1843. Ce mo
dele frumbse de literatură se găsescă in acesta carte!

Der nu este numai scăla care a ocupată intrega 
activitate a lui Aronă Floriană. Ca mulțl din contim
poranii săi, elă a luată parte la mișcările politice ale 
Româniloră. Astfefo ilă găsimă in revoluțiunea dela 1848 
de aci, și apoi în comitelulă mișcării de peste munți.

Scola însă a fostă o upația lui de căpeteniă; ei 
i-a consacrată, ca profesoră, ca inspectoră, ca membru 
in consiliulă permanentă, ea publicistă, cea mai mare 
parte din vieța sa. De mersulă ei a trebuită să se bu
cure mai multă Aronă Floriană. Unde eramă cu scola 
la 1827, când Aronă a venito la noi, și unde suntemă, 
când elă plecă dintre noi? Ce distanță grea de măsu
rată! Aronă a trebuită să se bucure multă de străba
terea acestei distanțe, căci elă a fostă unulă dintre a- 
leșii, cari multă liiplat-au pentru răspândirea luminii. 
Sub ochii lui au trecută șiruri de tineri, generații în
tregi, înarmate pentru progresă. Ș1 se bucura bătrânulă 
de câte ori vedea ună taientă distinsă in rândurile li- 
neriloră.

Acum insă a sosită ceasulă despărțirii de veci. Te 
duci, bătrâne, acolo de unde nimeni nu se mai intorce. 
Lași o familiă în jale. Lași o mulțime de școlari și de 
prietini in mâhnire. Ei nu te voră uita însă, căci multă 
muncit’a-i pentru ei. Faptele tale îți prelungescă viâța 
după morte. In noi, totd’auna va trăi amintirea ta.

Mergi, mergi acuma in țera veclnieiei, și spune 

tovarășiloră tăi, cari au luptată pentru lumină, că scăla 
nu vă uită pe nici unulă.

Sciri militare.
Austro-Ungaria. — Deodată cu împărțirea puscei 

cu repetiția Mannlicher la trupe, se voră împărți și cară 
nouă de munițiune cu câte doi cai, în loculă celoră de 
pănă acum cu patru. Carulă cuprinde șeple despărțituri 
cu 7000 cartușe de 11 mm. Pe când pănă acum aveau 
câte două companii ună cară, va avă de aci înainte fie 
care compania ună cară. Garul cu munițiune cu totă 
are o greutate de 870 chilograme. Fiindă mică și în
gustă, 113 centimetri distanța de lățime intre rătele pă- 
reehe, va încăpea pe căi înguste prin pădure și prin
tre munți, pe poduri înguste ș. a. — Ministerufo co
mună de răsboiu are de gândă, decă miniștrii de fi
nanțe austriacă și ungurescă voră găsi cu cale, să a- 
daugă in bugelulă anului viitorii suma de 4 milione fl., 
pentru ca să se potă da soldațiloră și săra ceva de 
mâncare.

llomânia. Pentru adoptarea și comandarea tunu- 
riloră de 15 c. m. calibru cu tragere repede și revolve- 
reloră, torpiloreloră autonomobile, a 3 canoniere de po 
lițiă și diferite accesorii necesare la completarea arma
mentului flotilei, s’a decisă cu aprobarea regală plecarea 
in misiă a d-lui generală N. Demelrescu Maican, cornan- 
dantulă flotilei, și a căpitanului Mănescu pentru totă tim- 
pulă câtă va fi trebuință. Numele celoră trei torpifore 
comandate in Francia la „Sociăte anonime des Forges et 
Chantiers de la Mediteranee“ va fi: Năluca, Sborulă 
și Smeulu.

Raporta polițienescul.
Individulă Csengery Mihâ'y, despre care s’a comu

nicată mai nainte, că a colectată bani din Brașovă 
și Făgărașă pentru incendiații din Careit mari și că 
trimesese primarului de acolo scrisori de bani, con- 
ținândă numai hârtia albă, a fostă prinsă. Căpitănatulă 
orășenescă din locă a fostă încunosciințată de fotogra- 
fulă Adler de aci, că acelă individă in timpulă șederii 
sale la Brașovă se fotografiase și se adresase apoi din 
Ciuc Sereda numitului fotografă, ca să-i trimătă fotogra
fiile post-restante la Tergu-Mureșului. Căpitănatulă oră
șenescă din lo ă a telegrafată autorității polițienescl din 
Tergu-Mureșului, ca să aresteze pe Csengery, care căiju 
astfelă singura in cursă venindă din Ciuc-Szereda la 
Tărgu-Mureșului să’șl ia fotografiile.

Marți ndptea, i s’a furată unui învățăcelă dela ma- 
gasinulă de aprovisionare, ună căsă de argintă de cătră 
ună trecătoră, pe când acela se întorcea beată la ca- 
sarmă.

Pe drumulă cătră hotelulă No. 1, prin Strada 
Vămii, Tergu grâului, Strada Căldărariloră, Strada Ați 
și Strada negră s’a perdută o pungă, conținândă două 
fotografii și bani in vafore de aprope 70 fl. v. a. Ones- 
fulă aflător să bine-voiască a-lă depune la căpitănatulă 
orășenescă din locă.

A<Jî nopte M aria Czoguj, care se afla în serviciu la 
cofetaruiă Barla, s’a spânzurată, probabilă din vre-o su
părare pricinuită de dragoste.

Alaltaerl la amâdl a fostă tăiată ună mică castană 
da pe calea ce duce din Ulița de mijlocă a Brașovului 
vechiu pe dealulă străjii. Făptuttorulă a fostă descope
rită erl și s’a arătată autorității competente.

FOILETON U.
(15)

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

V.
Măscî și obraze.

Nu trecură nici 3 săptămâni după ce se întâmplară 
acestea și Batista Martinengo, însoțită d’o suită numătfosă, 
plecă cu pompă mare din podestatulă său padovană, 
pentru ca să se ducă in Veneția.

T6tă suita ișl lăsase caii in mânile lacheiloră și se 
sui in gondolele legate la înbucătura Bren'ei.

Afară de gondole mica flotilă avea două plute des
tinate ofițeriloră mici și Omeniloră de servicii. Când 
veni rândulă sergentului Bartolomeo ca să ia locă ală
turi cu camarazii săi, contele Martinengo ilă chemă șii 
dete ordină să stea in piciore lângă densulă in gondola 
sa, unde podestatulă era singură.

Era aprdpe cale de două cesuri până la Veneția; 
contele Batista Martinengo profită de timpulă acesta pen
tru a da lui Bartolomeo ordine și instrucțiuni, cari nu 
păreau de felă a fi pe gustulă supărăciosului sergentă. 
Și încă ce-lă invăța podestatulă.

— Eu vreu să te faci că nu mai ai nici ună nă- 
casă pe gondolierulă Ricardo, pe care o să-lă intâlnescl 
mai pe urmă la palatulă patricianului Felice Badoer.

— Va să <}ică Ricardo este în serviciulă tânărului 
conte? întrebă sergentulă.

— Da.

Bartolomeo se strîmbă și 4ise cam răstită după o- 
biceiulă lui:

— Escelența vostră scie că suntemă certați a- 
mendoi?!

— Sciu.
— Și că deunăzi la schitulă Fetcloră nobile...
— Te-a bătută.
— Adică ne-amă bătută, Escelență I protestă ser- 

gentulă,
— Da, elă cu ună ciomagă și tu cu o sabiă sdra- 

vănă și ai avută și rușinea să te ve^I desarmată de 
Ricardo.

— Și d-la îmi poruncesci să mă ducă să-i întindă 
mâna ?

— Vrei să-ți răsbunl pe elă?
— O! d , vreau I
— învăță te der să : i răbdare Răsbunarea la va 

fi cu alâtă mai sigură și mai u.șoră, cu câtă Ricardo se 
va feri mai puțină.

— Așa este. Șt ce trebue să facă ca să ajungă 
aci ?

— Să te împaci cu Ricardo.
— Greu lucru!
— Și eu trebue să m’arătă prietinulă lui Felice 

Badoer! 4,K® podestatulă ineriinlândă sprânceana.
— D-ta însă nu 10 poți iubi pe tânărulă cela! cjise 

Bartolomeo pe care potrivirea acesta de situațiune încre 
elă și patronulă său ilă mai incuragia.

Contele impuse sergentului numai cu o privire să 
tacă și Zise mângăindu șl mânerulă săbiei:

— Mă însărcinezi eu să-lă lovescă în locă bună 

când va veni vremea. Pănă atunci fă-te pisică, m’a 
înțeles i ?

— Da, Escelență.
— Bine. Int6rce-te la postă, la partea dinainte a 

gondolei. Nu trebue să le mai vâifă cineva vorbindă 
cu mine.

Era băietă inteligentă sergentulă Bartolomeo, când 
i se deșteptau instinctele rele. Câtă ținu drumulă elă 
rumega poruncile stăpânului său și ghici forte iute ce 
folosă ar pută să tragă elă cu ună omă simplu și bună 
ca Ricardo. De aceea se și hotărî ca în silă să s'arate 
prietină gondolierului.

Mica flotilă se opri la intrarea Canalului Mare în 
fața palatului Badoer. Scara cea mare de marmură, care 
ducea la părta despre apă, s’acoperi într’o clipă de o ar
mată de lachei, cari s’așetjară în două rânduri pe fie 
care trâptă, pe când doi dintre ei acopereau cu ună co- 
voră de Smyrna totă spațiulă cuprinsă între treapta de 
susă a peronului și până la gondolă. Majordomulă se 
scoborî și elă înlr’aceeașl vreme ca să ajute visitatoriloră 
să se cobăre.

Preeauțiunea acâsta î.șl avea folosiiîă, fiindă că 
marea care scădea în momenlulă acesta lăsa gole trep
tele de josă ale scării, pe cari fluxulă, ce le bătea 6 
câsurl pe rândă, le făcea f<5rte lunecăse.

Insă podestatulă Padovei, fără să primăscă aju- 
torulă majordomului, sărise sprintenă pe treptele de 
susă și ajunsese în capulă scării pănă să n’apuce bielulă 
majordomă să-i trăcâ înainte în sala de gârdă și să 
strige după cum cerea eticheta: „Escelență sa monse- 
niorulă, podestatulă Padovei!*
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căratului germană pe lângă o mitră prețidsâ lu
crată artistică.

SOFIA, 29 Iulie. — Soirea „Agenției Reu- 
ter“ : S’a decisă ca Nacevicl și Stoilov să mărgă 
a Viena spre a visita pe prințulă de Coburg. 

Se crede, că prințulă va veni în curendă aci.
PARIS, 29 Iulie. — Rouvier va țind în 

curendă o vorbire importantă.
SOFIA, 29 Iulie. — Poporațiunea se întă- 

resce în convingerea, că prințulă de Coburg vine 
în curândă în Bulgaria.

DIVERSE.
0 vioră prețiosă. — Unu instrumentă de celă mai 

rară felă e adl de vădută în Feșta, o vidră de Amati, 
ce a făcut’o acesta renumită artistă pentru regele Lu- 
dovică XIV. Acostă vioră e provădută cu t<5te documen
tele, care adeverescă că in adevără e făcută de Amati. 
I’osesorulă acestei prețiose rarități, ală cărei preță nu e 
mai mică de 7000 fl., este fabricanlulă de instrumente 
Paulă Filată din Pesta.

Fără bani merge, der fără bărbatu ba. — ba po 
liția din Clușiu apăru de curendă o tânără femeiă cu 
ochii plânși și spuse că bărbatu-său, cu care trăise câțiva 
ani, a părăsil'o luândă cu elă și banii ce’i economisise 
ea, in sumă de câțiva florini. „De bani nu ’ml pasă, 
<jise ea, numai elă să fiă adusă indărătă !“

Progresulu prostituției în Pesta —Poliția din Pesta 
a descoperită în strada Nucului ună cuibă secretă de 
prostituate. La Regina Weinmann ce locuesce acolo :>.u 
găsită doi agenți seerețl polițienesc! mai multe prostituate 
in verstă de 14—16 ani. Tote au fostă duse la polițiă 
împreună cu cea, care le adăpostea.

Nebotezatu 19 anf—Scaunulă orfanală din Aradă 
a descoperită de curendă, că ună tinără de 19 ani, ai 
cărui părinți muriseră curendă după nascerea lui, e ne
botezată. Se vorbesce că tînărulă s’a arătată dispusă a 
se boteza in biserica reformată de acolo.

Părintele mâncării carnei de calu in timpulă mo
dernă este inediculă veterinară francesă E. Decroix. In 
campaniile din Crimea, Algeria și mai alesă in Maroco 
la 1859 elă a observată, că din causa unoră mâncări 
rele său din lipsa de hrană mureau sute de soldați, pe 
când o mulțime de cai uciși în bătăliă putredeau pe câmpă. 
Elă a atrasă asupra acestei împrejurări atenția guvernu 
lui, care a și recomandată oficială mâncarea de carne 
de cală. După asediulă Parisului în 1870, in timpulă 
căruia orașulă a trăită multă timpă aprope numai cu 
carne de cală, mulțl se voră fi deprinsă cu acăstă carne 
căci in 1886 Parisulă a consumată 16,749 cai 376 mă 
gări și 82 catiri.

Unu tîlharu nepomenită!! — Ună criminală puțină 
comună și care mărește numărulă crimeloră teribile, s’a 
prinsă în diua de 11 Iulie, scrie „Răsboiiilă“. Acesta e 
Oprea Olteanu ciobană, orig nară din Eăgăiașă. Acum 
ună ană a ucisă pe lonă Rapalană, ciobană ca și elă 
la d. Ilaralambie Rălescu, să-i fure nisce bani, în cir 
cumstanțele următore: i-a tăiată capulă, i-a tăiată pi- 
ciorele dela genunchi în josă, er dela genunchi in susă 
pănă la șolduri avea numai osulă golă, carnea lipsindă 
cu totulă. Asasinulă a fugită cu membrele ce lipseau 
cadavrului și le-a purtată multă timpă în glugă. Acum 
in urmă s’a dusă rătăcindu prin comuna CăldărescI, pl. 
Câmpului, jud. Buzău, să mănânce pepeni, căci murea 
de fome. Pândarulă bostanei s’a luată la căită cu elă 
și l’a lovită c’o furcă ’n capă din cansă că voia să fure 
pepeni. Dusă fundă la primăriă, d. primară Manea lo-

Situațiunea în Bulgaria.
De alaltaerl circulă diverse sgoniote prin 

orașă privitdre la turburărl, ce s’ar fi făcută în 
Bulgaria. Se spune că trupele din Șistov s’ar 
fi declarată contra principelui de Coburg și că 
o revoltă ar fi isbucnită la Ruseiucă.

După informațiunile „Românului11 se p6te 
afirma numai că a sosită o telegramă cătră gu- 
vernulă română, prin care se spune că o bandă 
a atacată casieria, dăr că a fostă respinsă de 
oșitre. Nu se scie încă ce proporțiunl a avută 
acăstă luptă. „Agenția Havas“ și „Agenția Li
beră11 nu dau nici o scire.

*) Mantoff e prefectulă Rusciueului, er Kazakoff și 
Ivanoff cei doi Bulgari cari au vrută să îlă omore în 
Bucurescl. Red.

— Copile, nu înțelegi, că în starea de esaltare în 
care era signora, numai ună lucru trebuia făcută pentru 
a ajunge la ținta ce ml propusesemă și pe care pari că 
nu-lă pricepi, adică so silescă să alegă pe unulă din a- 
tnendoi pretendenții ?!

— lartă’ml limpirea, însă totă nu pricepă! dise 
Felice cu Arecare nerăbdare.

— Și cu tote acestea e forte simplu. In entusias- 
tnulă său religiosă, pe care eu n’am nici să-lă discută 
nici să-lă combată, tenăra signoră te rugase, nu’i așa? 
ca să renunți la ea. *

— Da, este adevărată !
— Și d-ta, cu o curtenire cavalerâscă care te ono- 

reză, cedaseși dorinței manifestate de ea?!
, — Chiară eu ți-am spusă acăsta, după ce am lă

sat o, in tjiua când ne-amă întălnită în schilulă Feteloră 
nobile.

— Așa este. Insă mie nu ml plăcea desnodămân- 
lu ă acesta. Eu aveam datoria să esecută ordinele sena
tului. (ihiceștl acum tactica mea ?

— Nu încă.
I odeslatulă luă destulă de prietenește brațulă tâ

nărului patriciană în ală său și începură să se plimbe 
prin galeriă.

Ești prea modestă! ii <jise elă zîmbindă. — De 
aceea și eu mă voiu esplica. Atunci m’am presintată 
șt eu sigură că între ună bătrînă ca mine și tănărulă 
cela țrumosă, gentilomulă celă mai perfectă dintre toți 
tinerii noștri patrieiani, signora n’are să atărne multă 
vreme: și, intr’adevără că a și alesă numai decâtă.

(Va urma;.

In privința celoră petrecute la Ruseiucă 
persAne venite din acelă orașă spună, că Du
minecă s’a ținută unu mare meeting în care s’a 
criticată regența și s’a cerută proclamarea re- 
publicei.

După terminarea meetingnlui, spune „Epoca11, 
mulțimea avendă în capului ei pe membiri cei 
mai cunoscuți din partida Zankowistă au stră
bătută ulițele orașului strigendă: trăiască Rusia! 
t.răi6scă Francia! Josă Regența! Ajunse în fața 
prefecturei și văcjSndă pe Mantoff la o ferAstră 
mulțimea a începută să strige: trăiescă Kazakoff 
si Ivanoff! Josă Mantoff/*  * I) Manifestațiunea a ți
nută mai multă de 4 Are fără ca poliția să fi 
îndrăsnitu a interveni.

Cătră sără numai prefectulă Mantoff însoțită 
de câți-va militari și de ună numără destulă de 
mare de agenți ai poliției s’a dusă înt.r’una din 
mahalalele orașului unde au ridicată dela domi- 
ciliulf. loră pe mai mulțl cetățeni pornindu’i ime
diată din orașă fără a se sci unde.

A doua di nuinerAse arestațiunl au fostă fă
cute între membrii partidei Zancoviste.

Ultime sein.
Pesta, 28 Iulie. — Se telegrafiază din Sofia 

ițiarului „Pester Lloyd“, că ministrulu de interne 
ar fi adresată autorităților^ bulgare o circulară în 
care le invită de a face pregătiri pentru primi
rea principelui de Coburg, de Are-ce guvernulu 
ar fi primită o comunicare anunțândă că prin
cipele de Coburg va sosi la Ternova între 6 și 
10 Augustă.

Berlina, 28 Iulie.— Scirile din Viena anun
țândă îmbunătățirea candidaturei principelui de 
Coburg suntă categorică desmințite aici.

In cercurile diplomatice competinte se afirmă 
că principele Ferdinandă nu va putea niciodată 
obțină în același timpă favArea Bulgariei și a 
Rusiei,

Londra, 28 Iulie. — Corespondentulă «Zia
rului „Times“ din Sofia află că marea Sobraniă 
se va întruni la sfîrșitulu lunei lui Augustă.

SC1R1 TELEGRAFICE.
(Serv. part, a >Gaz. Trans.«)

ROMA, 29 Iulie. — Trimisulă germană 
Sclilozer pe lângă Vatican, a îmânată Papei din 
incidentulă jubileului o scrisAre autografă a îm- 

nescu, care s’a purtată cu laudă în acăstă afacere, l’a 
recunoscută după doi dinți la o parte ce-i lipseau, după 
signalmentele date de prefectură. Arestându-lă și supu- 
indu-lă la cercetare, elă a mărturisită că a omorită pe 
lonă Rapalană, dăr nu să-lă fure după cum e, a mai 
omorită pe ună cârciumară, oare ii dăduse să mănânce; 
acesta cerându-i bani, elă a fugită, atunci luându-se cftr- 
ciumarulă după elă cu mai mulțl locuitori, elă în drumă 
a scosă ună revolveră și a împușcată pe cârciumară. 
Pănă acum nu s’a dovedită câți a omorită, dăr să scie 
că elă unde se ducea să mănânce, jefuia și dispărea. In 
tolă timpulă rătăcirii lui, a călărită ună măgură de fu
rată. Ciomagulă cu care umbla, e de ună metru și 50 
cm., forte grosă, și intr’ună verfă e legată ună cuțită 
ordinară, der puternică, făiosă grAznică, cu care îm
pungea victimele; cercarea ce a vrută s'o facă și cu pân
darulă bostanei. Asasinulă e de vr'o 35 de ani, de sta
tură înaltă, voinică, oacheșă, ochi mari bolboșațl și se 
uită pe sub sprâncene. A mai dată focă armanului d-lui 
Rălescu, pe care l’a amenințată și cu morte, și arma
nului unui locuitoră Guloiu. Astea suntă din cele ce 
sciau mai nainte, instrucția nu i s’a făcută. Detalii la 
timpă.

Căldurile cele mai mari. — £tă o statistică de 
căldurile cele mai mari ce s’au simțită în diferitele epoci 
in Europa: In 627, căldura fu atâta de mare în Francia 
și Germania, incâtă fântenele săcară și ună mare nu
mără de persone muriseră de sete. In 870, munca câm
pului fu suspendată, muncitorii, cari voiau să persiste 
în munca loră sub cerulă liberă, fură loviți în forte 
scurtă timpă de insolațiă mortală In 903, ratjele sore- 
lui fură atălă de tari, incâtă vegetația fu cu totulă arsă 
ca sub acțiunea focului. In anulă 1000, rîurile secară, 
peștii putrediră, din care causă se născu ciuma. In 1122 
și 1132 fu o căldură ne mai pamemtă. In 1131 Rinulă 
secă. In 1139 fu o căldură toridă în Italia, unde vege
tația fu cu totulă distrusă. In bătălia dela Bela, 1260, 
mai mulțl Ameni fură omorîțl mai multă de căldură de 
câtă de armele inimiciloră; toți mureaă de insolație. 
In 1277, 1303, 1304, 1615 și 1765, verile fură atâta de 
căldurose, încâtă omenii abia mai puteau trăi. In 1718, 
prăvăliile și teatrele se închiseră. Nici o picătură de apă 
nu eădu. In 1779 căldura fu atâta de mare în Bolonia 
încâtă o mulțime fărte mare de persdne muriră sufo
cate. In Iulie 1793 căldura deveni insuportabilă, legu
mele și fructele se uscară. In mai puțină de o oră, 
carnea să descompunea. In 1822, căldura fu însoțită de 
numerAse cutremure de pămăntă, cari causară pagube 
însemnate in Alsacia. Căldura din 1832 aduse colera 
în Francia. La Parisă muriră 20,000 persAne. Verile 
din anii 1845, 1846jl849, 1860, 1870 și 1874 fură de 
asemenea forte căldurOse dăr ele nu presentară ace
leași inconveniente ca cele ce le precedară.

Necrologu. — Nicolau Rață par. gr. cat. In Pe- 
tridulă de susă ca soță, cu Auguslin Ștefan ca fiu, mai 
departe Ștefană Rață cu soția s’a Susana ca socri, în 
numele loră și a altoră numerAse rudenii cu inima în
frântă de durere anunță, că iubita și neuitata soțiă, buna 
și gingașa mamă, respective noră: Ludovica Rată născ. 
Gaia, după îndelungi suferințe împărtășită fiindo' eu Sf. 
Taine, in 14 luliu st. n. a decedată in Domnulă în ală 
28-lea ană ală vieții și ală 4-lea ală fericitei sale căsă
torii. Rămășițele-i pămentesel, după binecuvântare s’au 
transportata Vineri in 15 luliu st. n. la Turda spre a 
se astruca după ritulă gr. cat. în mormentulă familiara.

Fiă-i memoria eternă, repausulă lină!

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă : Dr. Aurel Mureșianu

Cu tAte acestea numele musafirului totă ajunsese 
la urechile lui Felice Badoer, care acum era forte ocu
pată ca să-și facă o toaletă din cele mai îngrijite în mij- 
loculă unui arsenală de sticluțe, de cosmetice, de paste, 
de alifii și de esențe de totă felulă.

Tinărulă patriciană, drși fărte mirată de visita 
acesta neașteptată, se pregăti să primescă pe podestatulă 
Padovei cu politeță și cu deferența datorită rangului, pe 
care contele Martinengo îlă ocupa in guvernulă Republicei. 

Felice eși der înaintea podestatului și-lă introduse 
într’o galeriă fArte mare așternută cu mozaică, care 
ocupa tAtă lungimea catului întâiu. Galeria acăsta, care 
era și salonă de primire și sală de preumblare, era o 
trebuință în țera acesta, unde era aprope cu neputință 
să facă cineva esercițiu afară.

— Visita mea te surprinde?! cj’se podestatulă ve- 
nindă spre Felice Badoer, cu zimbetulă pe buze și cu 
mânile intinse.

— Mă încântă mai cu deosebire! răspunse tînărulă 
cu mai multă curtenire decâlă sinceritate.

— Nu ești și d-ta de părere că nu este niciodată prea 
târziu când este vorba să-și îndrepte cineva greșelile? 
întrebă podestatulă cu cea mai mare prieteniă.

— Eu insă nu sciu ea Escelența Voslră să fi gre
șită întru ceva față de mine.

— Ba da! ba da! stărui podestatulă. — Nu numai 
le mărlurisescă, dăr pe câtă îmi stă in putință vrău să 
ie îndrepleză.

— încă odată, domnule conte, nu sciu despre ce 
greșeli faci alusiă! dise Feli -e pe care stăruința podes
tatului începuse să lă cam încurce.

— Fiica Adi-iaticei nu țî-a spusă nimică despre 
mine? întrebă podestatulă uitându-se dreptă în o hii ti- 
nărului patriciană. Nici o vorbă.

Contele nu-și putu stăpâni o mișcare. Negreșitu că 
planulu său de purtare se găsea multă modificată de răs- 
punsulă lui Felice. Cu fote acestea cj'se îndată:

— Sunt forte recunoscăforă Fiicei Republicei pen
tru discrețiunea sa; insă nu vreu să profită de ea pen
tru ca să păstreză in fața d-tale o situațiune care ar fi 
corectă numai in aparență. Ți-am făgăduită să mă măr 
turisescă d-tale; ascultă-mă. Am greșită că am uitată 
totă într’o vreme și ce vîrstă am, și misiunea cu care 
mă însărcinase Senatulă și că te alesese pe d-ta ca băr- 
bată ală Veneției. Gingășia ei, frumsețea ei mare, far- 
meculă care ese din tOtft ființa ei, m’au înebunită o clipă 
și m’am gândită s’o iau de nevastă. N’ai bănuită nimică?

Felice Badoer se uita forte ciudată la podestată. 
Nu pricepea nimică nou din câte-i spunea Martinengo. 
Felice ghicise pentru ce ’-isitase Martinengo pe Veneția^ 
îndată după ce se despărțise de podestatulă în schilulă 
Feteloră nobile. Der pentru ce ’i se mărturisea acum ? 
Felice se întreba unde vrea Martinengo să ajungă ? în
torsătura ce lua conversația ii strica ehefulă. Podesta
tulă începu deodată să rîijă așa de liberă incâtă Felice 
încremeni.

— Așa der, nu ghicești?... întrebă Martinengo.
— Așteptă ca Escelența Vostră să se esplice! dise 

Felice cu multă răcălă.
Podestatulă, care se sculase, s’apropiâ de Felice și i 

puse părintește mânile pe umeri. Pe urină, cu ună zim- 
betă așa numită veselă, ii <jise:



Nr. 157. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

dorsală la bursa da Vizna Bum de BucurescI.
din 26 Iuliu

RentA de aura 5*/ ( . . . 101 90 
RentA de h&rtiâ 5°/0 . . 87.70 
Împrumutata c&ilorO ferate

ungare..............................151.40
Amortisarea datoriei c&i

lora ferate de ostâ ung. 
(1-ma em isiune) ... 97 50

Amortisarea datoriei cii- 
lorO ferate de ostâ ung. 
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei c&i- 
lorâ ferate de ostâ ung.
(8-a emisiune) . . . .115 50

Bonuri rurale ungare . . 104.50
Bonuri cu cl. de sortare 104,50 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișâ................................  104 40
Bonuri cu cl. de {sortare 104 40 
Bonuri rurale transilvane 104 75

st. n. 1887.

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

vinO ung.............................. 100.50
Imprumutula cu premiu

ung......................................... 124.25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123 50 
Renta de h&rtiă austriacă 81 40 
Renta de arg. austr. . . 82 60
Renta de aura austr. . . 112 50 
Losurile din 1860 . . . 136.75
Acțiunile b&nce! austr o-

ungare ...........................  889 —
Act. băncel de credita ung. 287.25 
Act. băncel de credita austr.281.60 
Argintula —. — GalbinI

împărătesei .................. 5 93
Napoleou-d’orI .... 9.95
Mărci 100 iinp. germ. . . 61 70 
Londra 10 Livres sterlinge 125.60

Cota oficială dela 14 Iulie st. v. 1887.

Cump. vend.

Renta română (5%). . 91‘/a 92‘/<
Renta rom. arnorl. (5°/0) 94>/a 95—

» convert. (6°/0) 88— 88'/,
împr. oraș. Buc. (20 Ir.) 34— 36-
Credit fonc. rural (7°/0) . 1031/, 104*/,

>, >» (5°/o) • 88»/4 89‘/4
» » urban (7°/0) . 102— 103—

• . (6%) - 94— 95—
’ . ’ (5°/o) • 86'/, 87*/<

Banca națională a României 500 Lei------ —
Ac. de asig. Dacia-Rom. — —

« • > Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 15.— 15.50
Bancnote austriace contra aură. . 2.01 2.50

Cumlu pieței Brașovii
din 28 Iuliu st. n. 1887.

Bancnote românescl . Cump 8.56 Vând. 8.60

Argint românesc . . . > 8.45 • 8.50

Napoleon-d’orI . . . . » 9.89 . 9.94

Lire turcesci................. > 11.30 . 11.36

Imperiali..................... » 10.30 . 10.36

Galbeni......................... » 5 86 . 5.91

Scrisurile fonc. «Albina * 6’/, , » 101.— » 102.- -

5°/o • n 98.— - 99.—
Ruble RusescI .... » 109.— » 110.—

Discontulă . . . > 7—10°/, pe ană.

i$ s
I 
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A V I S.
Aducă la cunoscința onor, publică, că am asortată com

pletă și din nou depositulu de stofe din nuigazinulll <le haine 
bărbătesc!, Ulița Vămei Nr. 11 
fecționarea de totă 
mai eftine; la casă de trebuință furniseză pantaloni în timpii de 
8 dre, pantaloni și giletcă în 12 6re, costume întregi în 24 dre.

Pentru comande câtă mai numărdse se rdefă:
Cu înaltă stimă

B. Schwarze,
Ulița Vămei Nr. 11.

, și mă recomandă pentru con- 
felulă de haine bărbătesc!, cu prețurile cele 8

1—3 Xf

Se caută unu servitorii românii, 
care s6 scie și limba germană, pentru orchestra (niusica) 
orășenescă din locu.

A se adresa la șefulu conducătorii alti orchestrei

3—3 Anton Brandner.

Coucii rsu.
Pentru ocuparea a două posturi de învățătorii la scdla confes. 

gr. cat. română din Nepos, Vicariatulil Rodnei, prin acAsta se escrie con
cursă sub nrniătdrele condițiunl:

1. La postulă primă de învățătorii se va solvi ună salarii anu
ală de 200 fl. v. a. în rate lunare anticipative din fondulii scolasticii 
confesională precum și 3° lemne de focii.

2. Postulă secundă e împreunată cu ună salară anuală de 200 fl. 
v. a. asemanea solvibilă în rate lunare anticipative totă din fondulii 
scolastică confesională.

Doritorii de a ocupa vreunulă din aceste posturi voră avd a pro
duce carte de boteză, apoi a dovedi că au absolvat.ă preparandia, au 
testimoniu de cualificațiune și din limba maghiară, de moralitate și ser- 
vițiu. Se voră preferi acei concurențl cari voră documenta că au cu- 
nsseința economiei casnice și caută.

Suplicele provădute cu susă numitele documente au să între la 
senatulu scolastică confes. locală până în 20 Augustă a. c. st. n. la 6 
dre săra.

Cele întârziate nu se voră considera.
Din ședința senatului scolastică confes. gr. cat.
Nepos, în 18 Iuliu 1887.

Președintele : Notară ad. lioc :
Iacobti Maj orcan ti, Fi lipii Logiml.

preolă cooperat. 1—3Mersulu trenurilor!!
Valabilă dela I luuiu st n. 1886.

pe linia PredealA-Budapesta și pe linia Teiiișîi-Aradîi-Budapesta a calei ferate orientale (le stafii reg. ung.

Predealii-Budapesta Budapesta—Predeald

BucurescI

Predsală (
(

TimișO

Brașovfi

Feldiâra 
Apatia
AugustinO 
Homorod d 
Hașfaleu

(
(

(
(Sighișftr*  

Elisabetopole 

MediașO 
Copsa miei 
Micăsasa 
Blașiu 
Cr&ci uneld
Teiușt
Aiudâ 
Vințulâ de 
Uiâra 
Cucerdea
Shirieft
Apahida

Clițli

Nedeșdu 
QhirbSu 
Aghirișd 
Stana 
Huiedinâ
Ciucia
Bucia
Bratca

I Vadă 
| Mezft-Telegd
II Pugyi-VAs&rhely 
1 Veneția-OrăȘii

susO

(
(

Trool1 Tren Trend tccelerat omnibua peraone
Trenfi 

omnibua
Trenfl (e pers.

Tren Trenfi Trenfi Treofl
accelerat de pers. de omnibua

peraone

7.30
1.14

1.45

, Oradla-mare

I P. Lad&iy 
Szolnok
Buda-paata

(
(

Viena ;

Nota:

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
5.01
5.21

6.01
6.19

7.12
7.41

8.20
8.46

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
4.51
5 28
5 56

Trenil de 
peraone 
10.50

1.33
4.24
10.05

2.32

Trenu 
de 

persone

6 37
6.58
7.14
7.29
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

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Lailâny 
Oradea mare

Venția-Orăcjii 
Fudi-Oșorheiu 
Teleagu
Vadâ
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiediu
Stana
Aghiriș
Gl.ârb&u
Nedișu

Clușin

Apaliida
Gbiriș
Cucerdea

Uiora 
Vințulâ de 
Aiudâ 
Toiuști 
Cr&ciuncld 
Blașfl 
Micăsasa 
Copșa nit. 
Mediașd 
Elisabetopole 
8igiș6ra 
Hașfaleu 
Homorod 
Augustind 
Apatia 
Feldiâra

Brașovi

Timișd

(
(

(
(

BUSfi

(
(

Predeală

BucurescI

( 
(

Orele de ndpte suntâ cele dintre liniile grâse.

Tipografia ALEXI Brașovă.

11.10|
7.40

11.05 4.05i 10.42
2 02 = ~
4.12

11.00
11 19
12 33

1.01
1.11
1.18
1.05
1.46
2.25
2 50
3 03
3.35
4.01
4.20
4.55
5.42
6.01
7.27
8.08
8.36
906
9.46

2.—

5.47
7.11

7.33
8.04

8.58
9.28

10.31

5.37

6.20
6.47

11.30

7.40

2.02
4.78

1.55
2.53

3.28
9.35

618
9.38

12 02
2.01
2 08
2 19
2.41
3.24
3.47
4.07
4.33
5.15
5.33
5.53
6.C5

6.20
6.38

7.08
7.36
9.16
9.53

10.-
10.09
10.19
10.48
11.55
12.34
12.52

1.34
2.13
2.46
3.31
4.32
5.02
6.53
7.43
8 23
9.02
9.52

Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, ZernescI

Teiușik- iradA-Budapesta Budapesta- AradA-TeiușA.

Trenîi Trei» Trenfl de Trenfi de Trenfl Trenfiomnibua ile per«. peradne peradne de peradne omnibm

Teiușft 11.24 —
1

3.00 Viena 11.10 12.10 _
Alba-Iulia 11.59 — 3.59 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de josă 12.30 — 4.22 11.20 12.41 _
Șibotă 1.01 — 4.51 «Szolnok 11.35 5.45 —
Orăștia 1.32 — 5.18 ArailA 4.30 6.— ! ---
Simeria (Piski) 2.32 — 6.15 Glogovață 4 43 6.13 —Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 _  1
Braniclca 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 _ li
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-1 ipova 5.41 7.10 —
Gurasada 4.08 — /.4O Conopă 6 09 7.37
Zam 4.25 — 8.11 Bârzova 6 28 7.55 _  II
Soborșin 5 30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bgrzova 6.27 — 9.33 Zam 8 01 9.12 _
Conopă 6.47 — 953 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 9.51 10.42
Glogovață 8.28 — 11.25 Simeria (Piski 10.35 11.07 _
Arad A 8.42 9.17 12.31 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok — 2 32 4.5° Șibotă 11.43 12.— —

( _ 5.12 1 Vințulă de josă 12.18 12.29 —-
Budapesta _ - I 8.20 Âlba-Inlia 12.36 12.46
Viena — 6.05 Teiușft ., 1.29 1.41 —

Aradft-Tlmișdra Mlnseria (Piski) Petroșenl

Trenfi Trenă de Trenu Trenfi de Trenfiomnibae peradne mixt persdne nmnlbni mixt

AradA 5.48 6.05 Materia 2.41
Aradulă nou 6.19 — 6.33 Streiu _ 3.25
Nămetli-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă — _ 4.16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia __ 5.58
Merczifalva — — — Banița — — 6 40TImlș6ra 9.02 — 9.08 Petroșeut | — — 7.12

1'iniiț6ra-AradA Petroșent—SLmeria (Piski)

Trenfi de Trenfl de Trenfiperafine peradne omnibua de para, omnibua mixt

TimlșAra 6.25 _ 5.00 Petroșent 6.10
Merczifalva — — — Banița — — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia — — 7.37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui _ — 8.20
Nămeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă — __ 9.01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu — ■M* 9.52
Aradtk 9.27 — 8.17 Materia — — 10.31

f'


