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Din canea S tei serbătorî de mâne diarnlu nu va 
apare până Luni sera.

Brașovu, 14 Augusta 1887.
Din incidentală apropiatei veinrl a Majes- 

tății Sale monarchului nostru în Ardâlă, colânele 
foiloru unguresc! suntă 
scirl despre pregătirile 
din partea Unguriloră 
gureșei.

Cu inima mâhnită 
mânulă ardelână la acâstă mișcare în sînulă 
versariloră săi politici și naționali. Mâhnită 
elă pănă în adenculu sufletului nu pentru că 
nația conlocuitâre ungurâscă vrea sâ facă o pri
mire strălucită Domnitorului nostru, ci pentru 
că trista și durerâsa stare la care a fostă redusă 
națiunea românescă în cnrsulă celoră două deci 
de ani din urmă îi face Românului cu neputință 
de a putâ întîmpina și elă pe monarcliulă sâu 
în acelașă modă ca Maghiarulă, r.ducându-i în 
numele națiunei sale urările de fericire și de în
delungă viâță pentru binele și prosperarea Ardâ- 
luliii, peste care doninesce 
de ani.

Fost’a unu timpu, când și Româniloră ar
deleni le era dată să comunice cu Domnitorulă 
loră și să audă mângăietâre și multă promiță- 
târe cuvinte din gura sa.

Acestă timpu a încetată de multă.
De douăzeci de ani înctee adversarii noștri, 

ajunși la putere, lucrâză neobosită aci pe față, 
aci pe ascunsă spre a răpi Românului ardeleană 
putința de a lua parte și elă la viâța publică 
a statului; de douăzeci de ani încâce se pună 

! ca Românulă să nu 
nici în comună, 

în representanța țării, care 
de multă cu totulă delâturată, nici în 
administrației, nici în ală justiției, uicl

pline de totă feluh’i de 
de primire ce se făcu 
și a autoritățiloi'A

trebue să privâscă

un-

Ro- 
ad- 

este

acum de patru-tjecl

tâte în mișcare spre a face 
mai potă figura ca Română, 
nici în județe, nici 
a fostă 
corpulă 
nicăirl.

In
nescu a
politice-naționale, pe cari le monopol isâză 
maghiară în folosuhî ei esclusivu. Celă mai viu 
documentă pentru acesta este împrejurarea des
pre care Maiestatea Sa de sigură se va putâ 
convinge în de ajunsă, că tâte oficiele publice ale 
țării ardelenesc! simtă în manile Unguriloră.

Au totă voită Ungurii să sugrume vocea 
Românului ardeleană, să facă dintr’ensulu unii 
ilotă politică ; au totă voită să’lă separeze și să’hi 
depărteze de tronu, ca să nu i se dea nici într’uuu 
felin posibilitatea de a se pută redica ârășl la 
valărea ce i se cuvine în acesta țâră ardelenescă.

Și-au ajunsă scopulă !
Astăzi Românulă ardeleană nu se mai pâte 

apropia de monarcliulă său ca Română, spre a’i 
spune păsurile și necazurile sale și a se bucura și 

mijloculă

modă sistematică poporală nostru româ- 
fostă despoiată de tâte drepturile sale 

rassa

eîă de fericirea de-a pute sărbători în 
său pe capulfi statului.

Nu se pâte Românulă ardeleană apropia de 
monarcliulă seu, pentru că tâte cărările și dru
murile ce ducă la elă voră fi ocupate de cei ce 
s’au jurată a nu lu mai lăsa să trăiâscă ca Ro
mână în acestă țâră.

Nu se pâte apropia Românulă ardeleană 
de Maiestatea Sa, pentru că sclavului politică, 
care nu este admisă nicăirl, nu-i pâte fi ertatu 
a vorbi cu Domnitorulă său ca liberă cetățeană.

A și luată stăpânirea ungurâscă tâte pre- 
cauțiunile spre a împiedeca oii-ce contactă ală 
poporului nostru cu monarcliulă.

Deputațiunile ce se voră trimite spre în
tâmpinarea Maiestăței sale surită conduse numai 
de funcționari și demnitari unguri, suntă, compuse 
aprâpe esclusivă din âmenii stăpânirei, ba ca sâ 
nu fiă nici o dubietate despre aceea, că numai 
pe Unguri au sâ i representeze, li se mai cere

Sâmbătă, 15 (27) Augustu.

membriloră loră să se presenteze în costumurl

S’au mai luată măsuri ca nici poporulu să 
::n se pâtă apropia cu plângerile lui de Impă- 
ratulu, ordonându-se ca toți cei ce voră să-i în- 
nainteze petiții, să arate mai înteiu poliției

naționale unguresc!.

nu se pâtă apropia cu plângerile Iui de ImpS-

tin-- - *■ ’ 
gureșei din Clușu care este dorința lofă.

Ajunge să spunemu, că tâte, primire, 
tare, audiențe, se voră petrece în Clușiu, r__ 
a înțelege că acolo nu mai pâte fi focă și pen
tru Românii, cari ară voi să mârgă în numele 
națiunei loră.

Se voru putâ present.a înaintea monarchului 
numai căpeteniile nâstre bisericescl, cum s’a mai 
întâmplată și de altă dată; le-amu dori numai, 
— fiind că e vorba că și de rândulă acesta Ma
iestatea Sa va fi însoțită de ministru-președinte 
Tisza, — să fiă scutiți măcar de astă dată, și 
aici în Ardealu, de mustrări ca cele ce li s’au 
făcută la Segliedinu și la Aradfl.

Dela mai mulți fruntași români din Deva 
primirămă în dilele acestea o invitare la o în
trunire, cu scopă de a se combina o întâmpinare 
câtă mai potrivită a Maiestății Sale din partea 
Români loră de acolo. Ne bucurăm u de senti
mentele leale ce le dovedescă Românii din Deva, 
ca întotdeuna așa și acuma; ne dâre însă inima, 
când ne gândimă că dorința acâsta și tâte stă
ruințele lorii voru rămânâ fără succesu.

Câte unii particulară română dintre cei mai 
bine vâduțl la stăpânire se va putâ strecura ici 
colea printre Unguri, der ea naționalitate roinâ- 
nâscă în Ardeală, nu ne este posibilă a întâm
pina a<)î pe suveranulă nostru.

Nu-i rămâne dăr alta bietului Română ar
deleană, decâtă său să stea acasă cu inima tristă 
și sdrobită, că nu se pâte apropia a<ji nici de 
acela, pentru care șl-a vârsatu de atâtea-ori sân
gele, sâu să alerge în drumulă țării și să se în
hame la carulă de triumfă ală lui Tisza, care 
vine împreună cu monarcliulă, de sigură numai 

câtă de pacificată și mulțămitu este 
urma „înțeleptei“ sale politice și a 
sale oblăduiri.

ca să-i arate, 
Ardealulu în 
„părintescei*1

1887.

salu-
spre

în care se ^ice, că situațiunea politică este fârte 
gravă, dâr că soli țiunea va fi în curendă. Este 
cu totulă esactă că Germania și Francia au de
clarată oficială d-lui NacevicI, ministrulă aface- 
riloră streine, că ele strică orice relațiun! cu gu- 
vernulă bulgară. Rusia, Francia și Germania 
insistă pe lângă Pârtă ca să trimâtă pe Artinu 
Efendi ca comisară extraordinară la Sofia, Aus
tria, Italia și Anglia lucrâză în sensă contrară 
și Carulă adaugă că una din aceste puteri ară 
fi declarată Porții că, dâcă arculă va fi prâ în
tinsă, situațiunea s’ară complica fârte gravă.

In Sofia circulă deja sgomotulă, că Artin- 
Efendi va sosi neîntârziată acolo însoțită de 
ună agentă diplomatică rusă aducândă ultimatulti, 
ce Pârtă a adresată principelui Ferdinand.

De altmintrelea însuși prințulă de Coburg 
nu pâte fi sigură, că se va putâ susținâ pe 
tronă și că armata îi va fi devotată, căci âtă 
ce ne comunică o telegramă din Filipopolă;

Comandantul!! garnisonei de aici a fostă chemată 
plin telegrafii la Sofia, unde a și plecată. Artileria sta
ționată aprâpe de Karlova a fostă fără veste transferată 
in orașă .și s’a trimesă cavaleria ca să ocupe ore-care 
puncte de pe la Karlova. Se 4*ce că aceste măsuri s’au 
luată in urma unoră bănuell contra trupeloră artileriei, 
ai căroră ofițeri s’ară fi esprimală nefavorabilă asupra 
prințului Ferdinand. — Pănă acum noulă prință a gă
sită puține simpatii în Rumelia orientală.

Atitudinea Puterilor în cestiunea bulgară.
Părta a primită acum răspunsurile complecte ale 

tuturora puteriloră la circulara sa dela 14 Augustă. Pu
te, ile suntă esactă împărțite in chipulă următorii: Austria, 
Italia, Engiitera de o parte și Rusia, Germania, Francia 
de cealaltă.

Austria a răspunsă că chipulă de a lucra ală 
prințului de Coburg este nelegală și că ea nu cunâsce 
pe acesta ca prinții ală Bulgariei, că consulii austriacl 
au primită instrucțiuni in acestă sensă. Austria nu in
dică mijlăcele pentru a ajunge la o so’uțiune, așteptăndă 
să cunăscă părerea puteriloră; dăr baronulă de Calice a 
declarată verbală Porței, că orl-ce soluțiune ar trebui să

Gestiunea bulgară.
piarulă orleanistă „Soleil“ vestesce, după 

informații din Petersburg:
In raporturile esteriOre ale Rusiei s’a 

modificare. E sigură, că negocieri secrete 
guvernulă rusă și celă germană. Prințulă 
li produsă o ocupațiă rusăscă a Bulgariei 
pănă la Erzerum, spre a dobândi mână liberă în Apusă. 
Neutralita'ea binevoitore a Angl'ei s’ar cumpăra prin 
cestiunea Egiptului, Cretei și Ia trebuință a Arhipelagu
lui turcescă.

De altă parte se scrie din Constantinopoliî 
„Corespondenței politice11 :

Rusia a recomandată sublimei Porțl, prin mijloci
rea lui Șakir-pașa, ca soluțiune a cesliunei bulgare, ocu
parea mixtă de cătră armatele ruso-turce a Bulgariei și 
a Rumeliei orientale. După operațiunile militare, înaltul > 
comisară numită de Portă se va duce la Sofia pentru a 
constitui acolo ună cabinetă și a stabili o stare de lu
cruri conformă tractatului din Berlină. Porta resistă la 
aceste propuneri, der Rusia continuă negocierile în acestă 
sensă și caută a influența directă pe Sulianulă.

In Petersburgu însă, după cum spune o te
legramă de acolo, se consideră ca imposibilă o 
ocupațiune ruso tureâ.scă a Bulgariei. Se crede 
că Rusia nu va voi să ia rolulu unui comisură 
de poliția. Ca mai probabilă se consideră că 
puterile semnatare voru comunica Bulgarilorii 
prin mijlocirea Turciei, âr dâcă acesta va refusa. 
prin mijlocirea consubloră, că ducele de Coburg 
este unu usurpiltora.

Cum că lucrurile stau rău, se vede dintr’o 
telegramă din Sofia cătră „Neue Freie Presse“,

obțină unanimitatea puteriloră; dâcâ nu, Părla ar fi res- 
puntjătăre de urmările unei conflagrațiunl eventuale.

Italia a răspunsă ea Austria, der a insistată pen-

întâmplată o 
se facă intre 
Bismarck ar 
și Armeniei

tru o renduială paclnică care sâ dea satisfacțiune Bul- 
gariloră. Pe lângă acestea, ambasadorulă Italiei a spri
jinită declarațiunea baronului de Calice indicată mai susă, 
adăugândă că tâte cestiunile privitâre la Bulgaria, de- 
curgândă din tratatulă dela Berlină, dăr a căroră solu
țiune nu e arătată de acestă tratată, trebue să fiă re- 
solvate într’ună sensă favorabilă dorințeloră Bulgariloră.

Engiitera, în privința primei părți, a răspunsă 
ca Austria, câtă pentru mijlăcele de soluțiune, lordulă 
Salisbury nu vede decâtă o intervenire militărâscă, der 
e a'âlă dc periculosă din pricina unei mișcări posibile 
din partea Macedoniei, incâtă se grăbește de a abate pe 
Portă pentru momentă dela acestă mijlocă și o sfătueșce 
să aștepte cu răbdare și să observe reserva. Pe lâqgă 
aiesta Sir W. White a sprijinită verbală demersulă ba 
ronului de Calice, der mai moderată decâtă Italia.

Răspunsurile Rusiei și Germaniei suntă cu 
noscute.

Franța a răspunsă că socotește alegerea prințului 
Ferdinand ca nulă și că luarea sa în posesiune a puterei 
în Bulgaria violâză într’ună chipă vădită tratatulă dela 
Berlină. D. Flourens sfâtuește pe Părtă să depărteze pe 
prințulă Ferdinand și să lucreze de acordă cu Rusia.

Pentru a ne pune la diapasonuiă puter.loră, Părta 
a instituită o comisiune ministerială, sub președința Ma. 
relui-Viziră, însărcinată într’ună modă specia'U cu afa
cerile Bulgariei, comisiune care este împărțită esactă în 
partisanl și adversari ai Rusiei. Acăstă comisiune: tn 
prima sa întrunire de alaltaerl, a hotărită: 1) Să
telegrafieze lui Sakir-Pașa la Petersburg, că Rusid 
indicâudă oficială pe generalulă Ehrnrooth ca locote
nentă princiară provisoriu, Pârtă cere să cunâscî

jinită deelarațiunea baronului de Calice indicată mai susă 
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esaclă, cari voră fi atribuțiunile generalului Ehrnroolh 
pentru a supune pe aeestă candidata la asentimentul^ 
puteriloră. 2) A tace să se telegrafieze de poftiră Marele 
vizir prințului Coburg la Sofia după cura urmeză textual: 
• Răspunijândă telegramei Alteței Vbstre adresată Sulta
nului și datată din Rahova, declară Alteței Vostie că 
alegerea sa n'are asentimnntu!ă tuturora puteriloră și că 
intrarea sa în Bulgaria și luarea sa în posesiune a pa
terei suntă desaprobate unanimă. In consecință, presența 
Alteței Vâstre in Bulgaria fiindă contrară tratatului dela 
Berlină, este nelegală». 3) A se răspunde prin mijlocirea 
d-lui VulcovicI la a doua telegramă a prințului de Coburg 
datată din Filipopolă, că Sultanele nu pdte să primâscă 
pe prințulă de Coburg la Constantinopole, pentru că n’are 
asentimenlulă tuturora puteriloră. Aceste trei decisiunl, 
sancționate de Sultanulă, au și fostă esecutate.

In privința misiunei lui Artin-Efendi la Sofia, care 
pare a fi amânată de veci, aflămă din sorginte bună că: 
asupra sgomotului că Artin-Efendi ar merge la Sofia să 
pregătăscă căile pentru ună regentă rusă, guvernulă bul
gară a dată Forței să ințelegâ, că in aeestă casă Artin- 
Efendi n’ar pute să trecă granița fără a fi însoțită de 
ună corpă de trupe, de âre-ce Bulgarii suntă holăriți a 
resisla intr’ună modă energică.

Nota Rusiei privitors la prințulă de Coburg.
„Politische Correspondenz» primesce din Londra 

textirlă depeșei circulare, în care guvernulă rusă aduce 
la cunoscința cabineteloră mariloră Puteri, că nu pote 
recunăsce de valabilă nici alegerea prințului de Coburg 
ca prință ală Bulgariei, nici legalitatea aparițiunii lui în 
țâră. Textulă acelei depeșe este:

„Guvernulă imperială nu pută recundsce de vala
bilă alegerea prințului de Coburg. Prințulă a adusă 
acăstă alegere la cunoscința împăratului. Elă a cerută 
să vie aici spre a primi sfaturile Maiestății Sale, înainte 
de a se duce in Bulgaria. Impăratulfl a făcută cunos 
cută prințului, că alegerea lui nu pote II recunoscută și 
că a lui călătoriă în Bulgaria nu pote fi justificată sub 
nici ună titlu.

Sfaturi analoge s’au dat prințului de atunci din partea 
majorității mariloră Puteri și în prima liniă din partea 
Curții suzerane. De orece insă Alteța sa a credulă că 
trebue să se îndeplinescă dorințele preliușiloră represen- 
tanțl ai poporului bulgară și că se pole duce in princi
pală, ne vedemă siliți a declara, că Rusia nu pdle r - 
cunâsce de valabilă nici alegerea prințului de Coburg, 
nici legalitatea venirei lui în Bulgaria spre a se pune în 
fruntea guvernului acestei țări. Voimă bucurosă a spera, 
că guvernulă va împărtăși aceste vederi și nu va tolera 
acăstă violare flagrantă a tractatului de Berlină. Rusia 
nu se păte face singură apărătore a acestoră stipula- 
țiunl, pe care se basezâ starea lucruriloru, amenințată 
de o definitivă surpare.'

Suprimarea ligei irlandese.
Elă textulă declarației făcute de guvernulă englesă, 

în camera lortjiloră din Londra, pentru suprimarea ligei 
naționale irlandese :

>Considerândă că esistă in Irlanda o Associațiune 
cunoscută sub numele de Liga națională irlandesă, că 
numita Associațiune provocă, in unele părți ale Irlandei, 
acte de violență și de intimidare și că intervine la apli
carea legiloră existente, punându-i p'ediei:

„Noi, lordulă locotenentă și guvernatori ală Ir
landei, conformă cu avisulă consiliului privată și in vir

tutea articolului 6 aii legei dela 1887 despre legislația 
și procedura criminală in Irlanda, in virtutea drepturilor 
și a puteriloră cari resullă din [ele, declarămă, prin a 
cestă proclamațiune specială, că încependă dela data mai 
josă notată societatea cunoscută sub numele de Liga na
țională irlandesă e proclamată de periculosă.

„Aeestă proclamația se va promulgi, <biată prin 
taptulă publiclrci ei în «Gazeta de Dublin» și prin afi
șarea unui esemplară la fiecare postă de polițiă, precum 
și în fiece locă unde resideză în Irlanda tribunale de 
polițiă divisionare.“

Cu Iote sfaturile ce (fiarele irlandese dau poporu
lui de a nu comite violențe din causa acestui actă des
potică, mari tulburări suntă de temută.

Spiritele erau deja destulă de surescitate și pănă 
acum, așa că suprimarea Ligei e uleiu turnată pe focă. 
La Kenmare, poporulă a atacată casarma de polițiă cu 
pietri. Giandarmii s’au văzută nevoiți să facă usă de 
arme. S’au întâmplată ună mare numără de răniri.

Încălcări de graniță (?)
• Szekely Nemzet“ erășl se plânge contra mcâlcă- 

rei granițeloră ungurescl din partea loeuitoriloră de pe 
teriloriulă României. E vorba de proprietatea comune- 
loră Borjova, Sânmiclăușii și Ciucă-Szepviz, așa numită 
pe unguresce, „Kerek» și >Fejerbiik“, precum și de 
teritoriulă din jurulă muntelui „Apahavas“. Despre a- 
ceste proprietăți scriu foile ungurescl, că nu este ană in 
care să nu fiă încălcate de supușii români dela graniță. 
Pilele acestea chiar, nareză ,Sz N.“, trei supuși români 
— la cari s’au alăturată și doi indivizi din comifatulă 
respectivă, cu numele Țărână, cari locuescă pe valea 
Gyepecze (?) — au începută a cosi pe aceste locuil, fă- 
cândă cuceriri de teritoriu.

Primăriile comuneloră, luândă veste despre acăsta, 
au trimesă Omeni din comune, cari au prinsă pe cei trei 
supuși români și doi supuși ungari și i-au escortată la 
prefeclulă cercului Ciucă-Szepviz. La interogatoriu, su
pușii români, cari erau dm Moldova, au recunoscută pe 
rendu liă-care, că în adeveră ei au cosită peste insemnele 
de graniță ale României, adecă pe teritoriu ungurescă, 
și încă in urma unui contractă încheiată cu nisce o- 
vrei din Moldova sub condițiunea, că dâcă le va succede 
a duce ierba cosită acasă la ei, le voră plăti, la din 
contră nu. Ocupare i intențională de teritoriu se dice 
că ar fi probat’o și cei doi Țărani, supuși ungari, cari au 
recunoscută pe față, <-ă de când ei loeuiescă aeo'o, la 
graniță, locuitorii din Moldova in fiă-care ană au stră
bătută cu ocupările loru iotă mai înlăuntru pe teritoriu 
ungurescă, ba chiar ei înșiși mai de multe-ori li-au dată 
spre scopulă acesta mână de ajutoră. La cererea pre
fectului și a susă dtselorii comune, indivizii arestați au 
fostă escortați — la ordmulă vice șpanului comitatului 
Giucă — la judecătoria reg. de cercă din Szereda.

Scirea acesta o reproducă tăte (fiarele ungurescl, 
și ceră aspra pedepsire a pretinșiloră călcători de gra- 
n ță, er „Ellenzek“ îșl varsă mânia asupra Dorobanțiloră 
români, de cari se teme, că în o bună diminâță voră 
sfășia o parte din Ungaria pe sâma loră ; de aceea cere 
ca guvernulă ungurescă să se hotărască, in fața acestoră 
repețite incăicăti, ia ună faptă mai energică, de 
vreme ce mijlâcele de apărare, luate pănă acum, se 
vede că nu au nici ună efectă.

SCilUhE PILEI.
Ministrulă ungurescă Tisza e decisă să nu lase 

pe Maiestatea Sa a fi însoțită in Ardeală de altcineva 

decâtă de densulă. Se teme să nu ajungă la urechile 
Maiestății Sale scirl despre volniciile ungurescl, care in 
totă casulă trebuescă acoperite și invinuițl totă hoții de 
păgubași: Valahii,

—x —
Precumgspune „Națiunea*, guvernulă română, prin 

ministrulă de esterne, va încuno»ciința în curândă pe gu
vernulă austriacă, că este decisă de a relua negocie
rile pentru încheierea unei convenții comer
ciale.

—x—
Mare bucuria le causâză foiloră ungurescl eseursi- 

unea in Ardelă a scriitoriloră și artiștiloră unguri, dâr 
nici aeestă bucuria nu este pentru „Kolozsvâr“ lipsită 
de dureri. Câmpia este ceea ce-lă supără pe „Kolozs- 
vâr", căci — tjice elă — plăcuții âspețl ungurescl nu 
voră pute fi conduși in aeestă bunicică parte de pământă, 
care face parte din patru comitate, fiind-că mai alesă în 
timpă de ploiă pe acolo numai paserile potă umbla, căci 
nu este trenă, nu este nici chiar drumă, e o inspăimân- 
tăfore cerșetoria, o stare neglâsă, viâță fără sciință și 
fără pietențiunî. In parte mare — tjice »Kolozsvâr“ — 
Câmpia este locuită de frați Valahi, cari suntă nisce Omeni 
forte lipsiți de sciință, trândavi, beutori de rachiu, și 
suntă nisce omeni cari âmblă pe calea preoțiloră loră. 
Foile valahe inscenezâ aci poli'ică mare, visâză și se îm
buibă pe marele tradițiuni romane. Nu le ajută insă ni- 
mică, fiind-că nimenea nu-i cunâsce. In fine .Kolozsvâr* 
adauge, că Câmpia e forte săracă și Valahii suntă forte 
flenduroși, ar vre, precum se vede, să-i ia sub protec- 
țiunea „culturei» ungurescl și ii recomanda scriitoriloră 
și artiștiloră unguri, la a căroră ajutoră dice că suntă 
forte avisați. — Să ne ferescă Dumnedeu de așa ceva! 
Destula ni s’a demoralisată poporulă nostru de când a 
venită in atingere cu »cullura“ ungurescă! Câtă pentru să
răcia, voră ave să răspuntjâ esecutorii ungurescl, âr pen
tru lipsa de căi de comunicațiune, stăpânirea ungurescă. 
De altmintrelea nu i-ar strica lui „Kolozsvâr» puțintică 
cultură românâscâ și incă chiar din Câmpia. Atunci 
și-ar mai modera de sigură insultele ungurescl.

N’au găsită Ungnriii din Deva cum să facă ma 
plăcuta șederea Maiestății Sale in Deva, decâtă 
maghiarisândă numele stradeloră, precum: Kiralyutcza, 
Belhlen uteza, Magyar-ulvz i, Roman uteza ș. a. Dâr pen
tru asta totă romftnescă va fi Deva, in ciuda •palrioți- 
loră».

—x—
Cetimă in «Revista Politică» din Suceava: „înainte 

de intr. r mperea convenției comerciale intre 
România și Austro-Ungaria rară când vedeai vr’o 
piutâ stândă mai multe dile pe undele Bornei și ale Bis
triței, căci care cum se făcea pleca pe Bistriță la vale 
in România. Acuma însă sute și mu de plute stau de-a 
lungulă Bornei și Bistriței și o mulțime nenumărată de 
catarguri, cătărgele, scânduri, dulapi, lâlunOie și dra- 
nițe, clădite clae peste grămadă pe malurile acestoră riurl, 
fără ca pioprietarii loră se scie ce să încâpă și să facă 
cu densele, căci, după câtă amă înțelesă, acuma nu e slo
bodă nici mânară să trecă, da incă să se mai vândă in 
România. O sâmă de inși și mai alesă societatea Goetz, 
vătjăndă că nu e alto modru de scăpare, ca să nu renaâe 
de iotă păgubași, au începută a transporta dranița și scân
durile la Bistriță, și de acolo mai departe.*

—x—
Facemă cunoscută, că înscrieri pentru escur- 

siunea la Sinaia de Sf. Maria cu trenufo de plăcere 
intocinilă de biuroulă orășenescă de călătoria de aci se

FOI LETON U.
(37)

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

XIII.
Fantele.

Pregătirile fiindă gata, nebunulă St Leger porunci 
maiestosă unui biicătară trau-dormâlă în h-trol I de arme 
să introducă pe procurară și pe grafierulo lui.

Porunca fuse îndată împlinită
îndată ce intrară amândoi, zidulă de slugi și de 

soldați se forma ia locă, lăsându-i intr’un spațiu mare golă.
Cele două robii negre ajunseră alun I pendulă pe 

care se pironiră fote privirile Grafierulo, ună voinică 
ca ună Hercule, nu se tulbura câtuși de puțină; însă o 
miâ de ochi pironiți pe dânsulă tulburară tare pe pro
curară, ună bătrâno scund căruia ii tremura capulo. Cu 
fote acestea și elă se silea să s’arale liniștită.

— Ai cerută ca să intri in caslelulă nostru Isola 
Bella? întreba nebunulă pe procurară.

— Da! răspunse procurorulă.
— Cu ce seopă ?
— Cu scopă ca să înplmescă mandatulo pe care 

l’am primită dela prea ilustrulă Senată ală Veneției.
— Ei bine, vorbesce! ce felă de mandată ai? cjise 

nebunulă fără să piartjă nimică din seriositatea lui ca- 
raghidsă.

— Mai intâiu așă vrâ să fiu in fața signorului 
Batisla Marlinengo, podestalulă Padovei, căruia este adre

sată mandatuiă pe care iiă aducă! răspunse rochia nâgră 
cu mai multă asigurare.

— Eu sunt podestalulă Padovei! dise nebunulă cu 
o slriiiibătură care fâcti pe toți să ritjâ.

Procuroridă se roși ca ună macă.
— D-ta!... d-ta, dccă nu mă înșelă, ești nebunulă 

podestatului și n’am de vorbă cu d-ta!... decâ așă face 
una ca asta, așă înjosi caraclerulă cu care sunt însăr
cinată ! — dise densulă

— Ce ai cjisO? nemernicule! — tjise nebunulă 
luându-șl aerulă de Martinengo. — 'Ți spună inc’odată 
că eu sunt podestalulă Padovei. Vorbesce dâr! și spu- 
ne-ne e cauți aci! de unde nu, voiu sci eu să-ți arătă 
că am piterea să facă orl-ce vreu pe pământurile mele 
și ara să vă spândură de fiarăle diduriloră ăstora, pen
tru ca să vă învăță cum trebue să respectați persdna 
ifostră podestată.

Nenorocitulă procurară încremenise. Cânii vătju elă 
curtea plină de soldați armați, cari ilo încungiurau ca 
o plasă, prinț Fale cărei ochiuri nu putea să scape, 
nu părea câtuși de puțină dispusă să deschidă gura. Vă- 
tjendă însă cft grafierulo său nu’șl pierde cumpătulă ho- 
tări să fiâ și elă indrăsneță și tjise cu o voce destulă 
de puternică pentru ca să fiă de toți auijită:

— ProtestezO, fiindcă este batjocurită, în persana 
mea, nobilulO Senată, care mă trimite aci. D ta nu ești 
podestalulă Padovei... ești nebunulă St. Leger! Dâr nu 
face nimitu. Totă casa podestatului este adunată aci. In 
fața ei am dâr să voibescă pentru ca toți să scie. Am 
venită aci, delegalO de Senatulă Veneției, să someză pe 
seniorulă Batista Martinengo, podestată ală Padovei, ca 

pănă în optă tj'*e s6 vină in fața Senatului și să-și dă 
sema de învinuirile grele ce i s’aducă. Am <j’sQ !

Respect(iiă și frica ce inspira luturoră guvernulă 
Veneției erau așa de mari în poporă, incâtil vorbele pro
curorului fură primite intr o tăcere adâncă. Acesta în- 
curajă pe omidă nostru care neg e.șito că nu sfirșise încă 
liindă-că tjise eră:

— Acesta-i misiunea ce mî-a incredințat’o Sereni
sima Republică, peste care să veghieze Dumneejeu. Gâtă 
despre cornelii s ârbosă care s’a jucată aci, grafierulo 
meu va încheia cuvenitul!! procesă verbală, pentru ca 
Senatulă să scie in ce chipă nu s’a sfiită ună dregătorii 
mare ală statului ca să batjoeurescă in persona mea pe 
Senatulă, care m’a trimisă aci.

Pe când vorbea procurorulă, nebunulă St. Leger 
se svircolea pe scaună in tocmai ca o m limuță, care ar 
juca p’o tablă de fieră înroșită in focă.

E'ă tocmai se gătea să răspuntjă forte pipărată, 
când podis'atulă apăru in vârfulă peronului, unde fiăcare 
se grăbi să-i facă locă.

— Bravo! nebune! țl-ai jucată rolulo minunată! 
tjise elă lui St. Leger.

— De sigură mai bine decâtă l’ai fi jucată chiar 
tu! răspunse nebunulă.

— Destulă acum, nebune! Ai să-ți primescl răs
plata, Insă rolulă tău s’a sfârșitul Taci!.... <|ise podesta- 
tulă încruntândă negrele i sprâncene.

De aslâdată nebunulă nu cuteză să mai ijică ni
mica. Se mulțumi numai să se strîmbe forte caraghioși! 
pe când podestalulă intorcându-se spre procurară tjicea
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potO lace încă și a<fl și mâne Sâmbăta atfttă la biurou 
<âto și la gară, până in momentulă plecărei trenului, la 
6 6re diminâța.

—x—
Mâne seră, in 15 (27) Augusto, d. A. Hartman va 

da o representațiune artistică in sala hotelului 
No. 1, întățișândă Iote castelele și alte edificii mărețe ale 
răposatului rege Ludovică II alo Bavariei, ca Berg, Lin- 
derhof, Hohenschwangau, Neuschwanstein și Herren- 
Chiemsee. T<5te acestea, împreună cu șalele, parcurile, 
grădinile, se vorO înfățișa, prin mijlocirea unui aparatO de 
cea mai nouâ construcțiune, aprOpe în mărime naturală, 
zugrăvite fiindo după originale de cei mai vestiți artiști 
din Munchen. E cea mai bună ocasiune pentru cei cari 
nu polO merge in Bavaria să le vacjă. FacemO atentă 
pubheulo, care voesce să se ducă la representațiunl, să 
’șl ia cu sine binoclu; prin elO votă vede aprâpe ea și 
in realitate formele plastice ale castelelorO și întocmiri - 
loră lorO.

La librăria Nicolau I. Ciurcu, în BrașovO, se 
găsescO următărele opere ale d-lui Iuliu I. Roșea, pre
miate de Academia română:

„Lăpușueanu", Doumulă Moldovei, tragedia. UnO 
IrumosO voiumă, formată francesă in 8°, de 12 cole, ilus
trată cu o reproducțiune fotografică după tabloulă d-lui 
Stăncescu: Mdrlea lui Lăpușneanu. Prețuia 3 lei.

„Fata dela Cozia“, dramă. (Scriere premiată la con- 
cursulă deschisă de direcțiunea generală a teatreloră din 
România, in anulă 1882). Ună frumosă voiumă, formată 
francesă in 8°, de 11 căle, ilustrată cu portretulăj auto 
rului. Prețuia 3 lei.

Se mai găsescă asemenea de același auloră:
„Flori de priiuăveră», poeme și legende (Dora ș1 

Florină — Ziua Floriloră — Crivățu 10). Bre 
țulă 1 leu.

„Ziiubit-1 și Lacrimi", poesii. Unu frumosă voiumă 
formată francesă în 8°, de 10 cole. Prețuia 1 leu, 50 b.

In editura domnului N. Coarna din Iași (Musică și 
Papetăriăj au apărută următdrele ffcmdse piese de mu
sică: >Polca No. 13“ du ti. Ph.lippescu; „Ne rn'ou 
blieras-tu pas?", romanță, textulă și musir-a de Emile 
Lefler-Dimitres'u; „Nopți întregi", valsă pentru voce 
și piano, cuvinte de C.. , musica de Carol Deeker; „Polca 
Lucreția", de Corneliu Codrescu ; „Hora Congre
sului", de Caro! Deeker; „Ânlăia sărutare", valsă 
de Antoniu Ciriilo; „St eu a ndstră", romanță, cuvinte 
de Dimilrie Bodescu, musica de Corneliu Codrescu; 
.Pluie de Perles" (pldia de mărgăritare), valsă de 
Carol Deeker; „Serenadă» de M. Moszkowski, tran
scrisă pentru voce și piano de Anast. Pefrovici.

Sciri militare.
Franci a. In Francia s’a inventată o nouă pușcă 

cu repetiția care are toți sorții de a fi introdusă defi
nitivă in armată. Autorii ei suntă d-nii Tramond și 
Lebel. £tă ce scrie «Figaro* despre experiențele făcute 
cu acăstă armă:

„Tirulă e multă mai precisă decătă ala pusceloră 
Chassepot și Cros; drumulă glonțului e aprope plană; 
dm 100 de împușcături 95 nemerseO, ceea ce este ună 
evenimeniă cu totulă noa. Smăucitura e neînsemnată și 
detunăluia e atălă de slabă, ineâtă nu se aude la dis
tanță de 20 metri.»

Rusia. Proectulă pentru construirea unei tabere 
întărite la Mieehow, aprOpe de granița occidentală a Ga-

— Acum e rendulă meu să răspundă obraznicului 
ăstuia.

Martinengo făcu semnă omeniloră, cari ingrijau de 
câni și cari steteau netnișcail așteplândă porunci lângă 
o portiță in fundulă curții, și le dise:

— Hei! voi d'acolo!... aduceți cânii!
Portița se deschise și vre-o 12 mopși*) intrară le 

gațl câte doi și duși dindărătă. Procurornlă învineți 
când ii vătju. Simțea că ii s’au muiată picidrele. Avu 
însă puterea să dieA i

— Pentru Dumnezeu! ce vrei să faci?
— Reperjiți cânii pe procuroră! dise podestatulă 

dreptă răspunsă.
Cânii, pe jumătate sălbatici, cu gura căscată plină 

de sânge, voiau să rupă lanțurile de cari erau legați.
— Șopă! mușcă!.... șo! ... strigau picherii arătândă 

cftniloră pe nenorocilulă procuroră
Boii n’avean trebuință să fiă intăritați. Cum II se 

dete drumulă să și năpustiră pe bietulu procuroră care, 
îngrozită, aprăpe instinctivă, fug'se și se pitise la spatele 
grefierului său.

Grefierulă sta aprăpe de ferestre rămasă deschisă 
unde șecjuse podestatulă ascunsă pe când nebunulă St.- 
Leg»r juca comedia cu atâta orbăsniciă. Am ipusă că 
grefierulă era ună felă de uriașă lănără: Elă apucă nu
mai decâtă pe procuroră de mijloc-0 și lă asverli peste 
balconulă de fieră dreptă în salonă.

(Va urma).

*) Câni mici și cârnl.

liției. n’a făcută până acum nici ună pasă spre execu
tarea si și se vorbesce că acestă plană a lostă cu to
tulă părăsită seu că ce!ă puțină esecutarea lui s’a amâ
nată pentru mai multă timpă. Insă in curendo se voră 
începe lucrările de lărgire și complectare a fortificațiiloră 
dela Brzescz-Litewski și hvangorod și s’au acordată deja 
pentru acesta 1 milionă 800,000 ruble. Construirea, 
de curendă proectată, a unui arsenală intr’o suburbia a 
Varșoviei, în legătură cu fortificațiile de curendă ridicate, 
se crede că se va executa câtă mai curendă, căci s’a 
acordată deja pentru acestă scopă ună credită de 
1,000,000 ruble.

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

Au mai incursu :
Dela d-lă Grigorie Peretz, Rulă, stu

dentă ală facultății de sciințe din Parisă 15 lei. n.
Dela d-nulă Grigore Alecsandrescu, 

comerciantă in BucurescI......................... 20 » »
Suma 35 lei n.

Adăugăndă la acesta suma din nr.
169 ală „Gaz. Trans. ‘ 1600 lei n. și 604 fi. 06 cr.
(Va urma). Totală : 1635 lei n. și 604 fl. C6 cr.

Le mulțumimu generoșiloru contribuitori în 
numele nenorocițilorti, dorindfl ca nobilulQ lorfl 
esemplu să afle imitatori pretutindenea.

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

ALBA-REGALĂ, 24 Augustă. — Regele 
Serbiei a sosiți! aci la venătdre. I s’a făcută 
o imposantă și cordială primire cu ovațiuni.

PETERSBURG, 24 Augiîstu. — Soirea lui 
„Pester Lloyd:“ In cursulti călătoriei dela Cras- 
noje-Selo la Pet.ersburg, unu nihilistă îmbrăcată 
ca oficeră de gardă se 4'ce a (bită două îm
pușcături asupra Țarului. Glonțultl ală doilea 
a atinsă tunica împăratului. Se 4*ce eă împără
ția e bolnavă din causa acestui incidență.

despre
TABLOU,

cuprinsulii producteloru agricole in. câte 1000 Zlgr.

Editoră: Iacobă Mureșiauu R.edactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu
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Ară...................... Klgr. 14 4 143 143 143 144 140 143 145 143 133 118 750 800 880 870 850 920
Maferiă secă .... 856 857 857 857 856 860 857 855 857 867 882 250 200 120 130 150 80
Albumina................ 130 110 100 120 100 90 224 255 275 362 194 21 20 11 13 14 11
Grăsime.................... 15 20 25 60 65 15 20 16 30 49 425 2 2 1 1 2 1
Substanțe estr. fără azot 664 674 659 557 121 587 525 459 458 280 121 207 155 91 95 108 55
Raport, facult. nutritive 5.4 6.6 7 59 7.8 6 9 2.6 1.9 2 1.1 6.1 10 1 8 8.5 7.5 8.1 5.0
Suma subst. organice 839 839 835 830 841 842 835 824 830 829 843 241 190 112 120 141 70
Cărbune (C) ....
Azot (N).................... 20.8 17.6 16 19.2 16 14.4 35.8 40.8 44 56 6 31.2 3.4 3.2 1.8 2.1 2.2 1.8
Kali (K).................... 5.3 5.6 4.5 4.4 5.7 2.7 9.8 13.1 8 1 10 2 9.6 5 7 4.7 4.1 4.7 2.8 5.3
Var (Ca)..................... 0.6 0 5 06 1 0 3 0.5 1.2 1 5 2.1 3 5.5 02 0.3 03 1.3 0.9 0.8
Magnesia (Mg) . . . 2 2.1 1.9 19 2 1.5 1.9 22 2.4 4 4.6 0.4 0.3 0.3 03 0.4 0.3
Acid fosforic 1’0, . . 7.9 8.4 7.7 6.2 5.9 5.7 8.6 11.9 10 14.3 16.6 0.6 1.4 0.6 1.7 1.0 0.9
Acid de Siliciu S:Oa . 0.4 0.4 6.1 12.0 02 0.1 0.2 02 03 0.2 05 0.2 1.0 0.2 0.1 0.2 0.1
Suma subst. mineralice 16 9 17.9 22.2 27 13 11.8 235 30.7 26 8 34.1 39.1 9.4 98 75 11.6 7.8 7.3
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Apă...................... Klgr, 143 143 143 143 150 160 160 160 160 160 160 143 160 160 167 167 167
Materiă secă .... 857 857 857 857 850 — 840 840 840 840 840 857 840 840 833 833 833
Albumină................ 30 30 35 40 30 — 65 102 75 59 35 97 125 144 135 182 120
Grăsime.................... 12 13 14 20 10 — 10 10 10 11 10 25 22 25 25 25 25
Subst. estract. fără azot 369 333 367 362 367 — 310 342 290 321 354 414 382 279 342 328 366
Raport, facult. nutritive 13 3 12.2 11.5 10.3 13.1 — 3.6 3.6 4.2 5.9 10.8 4.9 33 2.4 3 2.7 39
Suma subst. organice 811 816 816 817 808 — 795 794 795 799 799 795 787 778 771 750 738
Cărbune (C) . . . .
Azot (N).................... 4.8 4 6.4 5.6 4.8 13 10 4 16.3 12 9.4 5.6 155 197 23 21.3 22.7 19.2
Kali (K).................... 6.3 7.8 9.4 8.0 96 24.2 10.1 18 5 6.2 8 11.1 132 18 3 15.3 13 28.3 19 9
Var (C)......................... I 2.7 3.5 32 3.6 4 9.5 16.2 9.8 15 6 14 8 11.6 8.6 20 26.2 16.8 22 8 109
Magnesia (Mg) . . . 1.1 1.1 1.1 1.6 26 1.9 35 3.5 3.7 3.6 2.3 3.3 6.1 3.8 3 5.4 6.9
Acid fosforic PO, . . 2.2 21 1.9 1.9 53 6.1 -.5 3.2 2.7 3.7 2.4 4 1 5.6 5.5 46 10.4 8.4
Acid de Siliciu SiO2 31 2 22.9, 21.5 19.6 11 7 29 3 32 3.6 2.1 ‘2 6 13.9 14 3.8 5.7 4.9 0.8
Suma subst. minerale 46.1 40.5'4 1.3 40. 41 9 5.5 44.0 43 44.1 41.4 51.5 56.9 62.1 45.8 85.8 85 7 56.8

Mulțumită, publică și dare de s&mă, 
asupra oferteloră primite de comitetulă pentru adunarea de aju

tore în favorulQ incendiațilord din comuna Galați.
(Urmare.)

5. Din Brașovă, dela d. lordană I. Munteanu 3 fl-
6. Din Z lat na, dela d-lă George Visia 5 fi.
7. Din Cuc iu lata, prin dlă Nicolau Chiorniță 

12 fi. 7 cr. colectați dela d-nii.- Boeră George proprietara 
2 fl., Nicolau Chiorniță proprietară, 3 fl., Vasile Clemă 
economă, 10 cr., Grigore Clemă economă, 10 cr., George 
Pumnea economă, 10 cr., Nicolae Clemă economă, 10 
cr., Andronă Niciu primară, 20 cr., Nicolae Lazară, e- 
cunomă 10 cr., George D. Cantoră învățătoră, 50 cr., 
Iacobă Cupeică, 50 cr,, Isacă Volf 50 cr., Moritz Volf 
30 cr., George Sglimbea, parochă 1 fl., Anania Roșală, 
economă 20 cr., Ioană Gală, economă 10 cr., Ioană G. 
Cirică, economă 10 cr., Valorea cucuruzului adunată 
dela mai tnulți economi și prefăcută in baul 2 fi. 65 cr., 
dela mai mulțl locuitori 68 cr. Din suma colectală s’au 
subtrasă 16 cr. spese.

(Va urma.)

Necrologu. — Cu inima plină de jale aducemă la 
cunoscința tuturoră rudenielotă, amiciloră și a cunoscu- 
țiloră, trecerea din viăța acăsta in modă repentină a 
soțului respective tatălui nostru Alessandru Herbay, no
tară la sedria orf. a corn. Hunieddrei. ce a urmată atjl 
năpte, in etate de 55 de ani, după scurtă suferință. în
mormântarea rămășițelor^ pământescl s’a făcută Mier
curi în 24 1. c. dela fosta lui locuință Ia progadia gr. 
or. din locă. — Deva, în 23 Augustă 1887.

Maria Herbay născ. Schokander soțiă. Juliu Her
bay inspectoră ală băncii «Transilvania" în Aradă, Sil
viu Herbay c. r. supraloeotenentă In reg. 64 de inf. în 
Alba-Julia, Alessandru Herbay, comerciantă în Sinculă- 
Mare, Demetrie Herbay c. r. subst. de oficeră în reg. de 
inf. 82 in Sibiiu, Augustă Herbay c. r. militară în 0- 
răștiă, Minerva Herbay și Emil Herbay în Deva ca fii.

Fiă-i țărîna ușâră!

Agricultura în Germania.
O escursiune agricolă făcută la Rosalii 1884 în provincia Sacsonia

Ocnele și industria dela Stassfurt.
(Urmare.)

Spre complectare dămă aici analisele chimice ale 
planlelo-ă agricole după diferiți chimiștl din care apoi se 
pdte ușoră calcula cu câtă stdree și sărăcesce pământulă 
fiăcare plantă la o recoltă :



Nr. 178. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

Ovraulu la bursa de Vie na Bursa <le Bucurescl.
din 25 Augustă st. n. 1387.

Rentă do aură 5a/0 . . . 100 75 
Rentă de hârtiă 6°/0 . . 87.45
împrumutul^ căilorQ (erate

ungare........................ 150 90
Amortisarea datoriei căi-

lord ferate de oștit ung.
(1-ma emisiune) ... 9825 

âmortisarea datoriei căi- I
lord ferate de oști ung.
(9-a emisiune) .... 126 — 

âmortisarea datoriei căi-
lord ferate de ostd ung.
(3-a emisiune) .... 114 75 

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

miștt............................ 104 50
Bonuri cu cl. de sortare 104.50 
Bonuri rurale transilvane 104 50

Bonuri croato-slavone . . 104 75
Despăgubire p. dijma de 

vină ung.......................... 100.50
lmprumutulfl cu premiu

ung....................................121.75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124 60 
Renta de hărtiă austriacă 81 60 
Renta de arg. austr. . . 82.80
Renta de aură austr. . . 112 95 
Losurile din 1860 . . . 136.—
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 886 75
Act. băncel de credită ung. 286.25 
Act. băncel de credită austr.282 30 
Argintulă —. — Galbinl

împărătesei ................5 94
Napoleon-d’orl .... 9.95
Mărci 100 împ. germ. . . 61 55 
Londra 10 Livres sterlinge 125 85

Renta 
Renta

» 
împr. 
Credit

Cota oficială dela 8 Augustă st. v.

Cump.
91>/a
95—
88s/4
34— 

104’/4
89»/» 

103’/*
94—

- . 87—
națională a României 500 Lei------

română (5%). 
rom. amort. (5°/0) 
convert. (6°/0) 
oraș. Buc. (20 fr.) 
fonc. rural (7°/0)

»
■

!> 
urban>

*
>

Banca
Ac. de asig. Dacia-Rom. ------

« » » Națională ------
Aură contra bilete de bancă . . 14.1/i
Bancnote austriace contra aură. . 2.01

»

1887. 

vând.

92*/,
95l/a
89>/„
36—

105>/a
90*u

103»/.
95—
87>/s

15.»/.
2.02

Cursulu pieței Brașovu

din 29 Augusto st. n. 1887

Bancnote românești . . • • Cump. 8.64 Vând. 8 67

Argint românesc . . . • . . » 8.55 • 8.60

Napoleon-d’orl .... . • 9.94 • 10 00

11.22 » 11.28

Imperiali..................... 10.20 > 10.26

Galbeni......................... . » 590 > 5.95

Scrisurile fonc. «Albina» 6% . » 101.— » 102.- -

5°/o • „ 98.- - 99.—
Ruble RusescI .... . » 108.— » 109 */,

Discontulă . . . • 7—10°/, pe ană.

Pentru fumători de țigări
Braunstein freres.Fabrica

* îAsi wuina’

• AAUNSTEIN FRERES MA/J •

iirque Oepoiee- SC DA

în Paris 65
Boulevard 
Exelmans 
produce

Hârtiile 
de 

țigară
cu mărcile aici 

tipărite

U«,t
OEROSE 3 QB.S. uflUilCt nirftRAJKa

O«i CE CONTRAFACERE A ACESTEI 

HÂRTII SE VA URMĂRI CONFORM

0© Rfl a 0 Qfl

Frații BRAUNSTEIN
SINGURI FABRICANȚI

------ Paris--------

ABONAMENTE
la

„(gazeta transilvaniei"
se potu face cu începerea dale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușorii 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămă a ni se trimite esactu arătându - se 
și posta ultimă.

Prețulu abonamentului este'.
Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni..........................................3 fi. —
„ ș£se luni..........................................6 fl. —
„ unii anii........................................12 fl. —

Pentru România și strâiuâtate:
„ pe trei luni................................
„ șese luni..........................................
„ ună anii .....................................

10 franci

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei?

„Les dernieres Cartouches“ „Dorobanțulu”
cari au fostă declarate, de cele dintâiu autorități sciențifice din Austria și 
Ungaria pe basa analiseloru făcute, absolută libere de ori ce materii vătă- 
mătore sănătății și ca hârtia de țigări cea mai ușoră și cea mai bună, ce a 
esistatu vreodată. Deorece și la noi domnesce convingerea că pentru țigări 
bune, în prima liniă calitatea hârtiei de țigări este dătătore de măsură, hârtia 
de țigări ,Les dernieres Cartouches= și „Dorobanțulu" a devenită din ce în 
ce mai plăcută, și se păle găsi la tote firmele mai mari. Veritabilă este nu
mai aceea hărtiă, a cărei etichetă se asemănă cu cliseulă și care are firma 
„Braunstein Freres.“ Fabrica a c'eschisu ună deposită pentru servirea promptă 
a mușteriilor^, sub firma comercială protocolată în Austro-Ungaria: Braunstein 
freres, Wien, 2. Bez., Negerlegasse 8. 7—12

]lI

I

AVISU!
Cu începere de Duminecă în 16 (26) Au

gustă a. c. în tote serile va da Concertu m 
grădina din localulfl berăriei orășenești din 
Strada Căldărariloru renumita musică nați
onală din Abrudu sub conducerea personală 
a maeștrilor^ capelei Ha șa și Gliiuța. In casu de 
ploiă concertulu se va da în salonu.

KLOTH,
Restaurator tt.

w
&

^1

Escriere de concursu.
Postulă de învățătoru, devenită vacantă la scdla confesională gr. 

cat. din Telciu prin bolnăvirea, respective pensionarea actualului învă- 
țătoră, se va ocupa în anulă scolastică 1887/8 prin ună învățătorii su- 
plinitoră cu ună salară anuală de 240 fl. v. a. de percipiatu în rate 
lunari anticipative și 20 fl. v. a. relută de cortelă.

Cei ce dorescă a dobendi acestă postă voru înainta suplicele loră 
subscrisului senată scolastică pănă la 15 Septemvre 1887. documen- 
tândă cualificațiunea de învățătoru recerută prin lege.

Presidiulă senatului scolasticii confesionalii gr. cat.
Telciu, la 12 Augustă 1887.

Gregoriu PopQ,
1—3 președinte.

Sosirea și plecarea trenuriloru și posteloru în Brașovu.
I. Plecarea trenurilor^:

1. Dela Brașovu la Feșta:
Trenulă de persăne Nr. 307: 7 ore 20 de minute săra.
Trenulă mixtă Nr. 315: 4 ore 01 minută diminăța.

2. Dela Brașovu la Buouresoi:
Trenulă accelerată Nr. 302: 5 6re 37 minute diminăța.
Trenulă mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după amă^I.

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

Trenulă de persăne Nr. 308: 9 ăre 46 minute înainte de amăcp.
Trenulă mixtă Nr. 316: 9 ăre 52 minute săra.

2. Dela Buouresoi la Brașovâ:
Trenulă accelerată Nr. 301: 10 ăre 12 minute săra. 
Trenulă mixtă Nr. 317 : 2 ăre 32 minute după amăițl.

A. Plecarea posteloru:
a) Dela Brașovă la Reșnovă-Zernesci-Branu: 12 ăre 30 min. după amed
l>) w TI „ Zizinu: 4 ăre după amăițl.
c) TI 11 In Secuime (S. GeorgI): 1 oră 30 minute năpica.

W 11 In Făgărașu: 4 ăre diminăța.
e) TI TI la Săcele: 4 ăre diminăța.

B. Sosirea posteloru:
a) Dela Reșnovil Zemesci-Branil la BrașovO : 10 ăre înainte da amăițl.
b) . Zizinîi la BrașovO: 9 ăre a. m.
c) Din Secuime la BrașovO: 6 ăre săra.
d) „ Făyărașă la BrașovO: 2 6re diminăța.
e) , Săcele la BrașovO: 6 ăre 30 minute săra.

TARIFA
anunțuriloru și iiiserțiuniloru.

Anuneiuri în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fl. —cr. 6.
Pentru inserțiuni și reclame pagina a III linia â fl. — cr 10.

Pentru repețirl se acordă următorele rabate:
Pentru repețirl de 3— 4 ori • • ■ • 10’1.

B B V 5- 8 „ • • « • 15’|.

B b b 9-H „ • • • • 2O’|.

B B B 12—15 „ • • • • 30’|o

V B B 16—20 „ • • • • 4O’|.
Dela 20 de repețirl în susă • • • • 50°|.

Pentru anunciurl ce se publică pe mai multe luni se facă în-
voiri și reduceri și peste cele însemnate mai susă.

Tipografia ALEXJ, Brașovă.


