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Tocmai la încheierea foii telegrafnlu ne aduce 

din Blașiu trista și durerfisa scire, că unul fi din 
stâlpii cei mai tari ai limbei și ai literatnrei nfistre, 
părintele filologiei române, eruditulfi dasclău și 
apostolii alfi românismului

TIMOTEU CIPARIU
a încetată din viață astaȚi diminâță. Luni la 
firele 3 d. a. se va face înmormântarea.

Timpulfi și spațialii nepermițendu-ne adl de 
a aduce tributulu nostru de recunoscință acestui 
mare învățată românii, deseriindfl viața sa plină 
de labdre și de rfide îmbelșugate pe teremulu 
scientificfi, politică și bisericescu, ii cjicemu: Odili- 
nesce în pace prea vredniciile fiiiu alfi națitmei 
române, care eternii neștersfi vei fi in memoria ei! 
■MnHHHHQmaOKSSMHKaSM 

Brașovu, 22 Augusta 1887.
In cestiunea bulgară nu s’a adusă încă 

pănă atji nici o lămurire, dovadă că divergen
țele dintre puteri sumă ai)i totu așa de mari ca 
și mai nainte.

Prințulfi de CoburgO, bietulă, își dă tot.fi 
șilința de a-și împlini cuventulă ce l’a dată Bul- 
garilorfi, că va lucra cu zelfi și cu curagiu la 
consolidarea țării. Elfi întempină însă greutăți 
din ee în ce mai mari.

Nu scimu decă pănă a<ji i-a fostă cu pu
tință a-șl forma măcarfi noulii său ministerfi. 
Trebue să fiă mare neînțelegerea între condu
cătorii bulgari, dfică este așa de greu de a face 
să’șl întindă mâna eățiva dintrînș-i, spre a da aju
toră principelui în lucrarea sa.

Intr’aceea Rusia persistă în pretențiunea sa 
d’a trimite cu aprobarea Turciei unu generală 
rusescu în Bulgaria, avendă împuternicirea de a 
guverna în Bulgaria și Rumelia, până ce o nouă 
Sobraniă va alege tină altă principe.

O scire din Constantinopoliî sosită eri spunea 
chiar, că Turcia s’a învoită a introduce, cum 
cere guvernulu rusescu, printr’umî comisarii ală 
ei pe generalulă rusescă Ernrotli în Bulgaria. 
Acum însă se modifică aefistă scire accentuân- 
du-se, că Germania voesce să ia rolulfi de mij- 
locitfire în afacerea misiunei lui Ernroth.

Principele Bisrnarck de mulți ani înefiee nu 
mai ese din rolulu său de mijlocitorii. Aci e 
Austria, aci Rusia, pe care se silesce să o îm
pace cu câte rre-o schimbare; este însă ffirte 
greu a împăca deodată pe amândouă aceste pu
teri, și să iasă bine socotfila și pentru Germania. 
Când Bisrnarck se pregătesce a-i aduce câte tină 
serviciu Austriei, se nască îngrijiri în sînulu ce- 
loru din Petersburg și vice-versa.

Acum e rândulu celonî din Viena să fia în 
grijați. E vorba adecă, de o apropiată întâlrire 
a împăratului Germaniei cu Țarulfi. Deja se scie 
și loculu și (Jitia întâlnirei. Ea se va face în 
Stettin din Pomerania prnsiană in 12 Sept. a. c.

Se înțelege că acestei întrevederi în momen
tele de față i se dă o importanță deosebită. Fo
ile germane susțină, că ea are să documenteze 
faptulu, că vechia și probata anrcițiă între Rusia 
si Prusia nu s’a sdruncinatfi nici prin agitația- 
nile foiloni panslaviste, nici prin campania por 
nită de foile germane contra valoriloră rusesc!.

Reînoirea amiciției prusso-rusescl în nisce 
momente când în Viena se așteptă, ca Germania 
să sprijinfiscă politica monarhiei nfistre în Orient 
in puterea alianței ce s’a sigilată din nou la în
trevederea dela Gastein, a trebuită să nască ne
dumeriri șl temeri, că legătura austro germană 
s’a slăbită. Faptă e3te că aeji Germania stă în 
cestiunea bulgară cu totulă pe partea Rusiei, pe 

când Austria merge cu Italia și cil Anglia în 
altă direcțiune,

Foile din Viena amice legăturei cu Germa
nia se mângăe însă cu aceea, că prcsenț.a gene
ralului din armata germană, a contelui Walder- 
see, la manevrele armatei împărătesc! în Mora- 
via indică, că bunele relațiun! între Viena și 
Berlină esistă încă și astăzi.

Dfir, dice una din memoratele foi, faptulfi 
că unu oficeru germană de ună rangă atâtă de 
mare șede la dreptă împăratului Austriei la prân- 
dulfi dela curte, dovedesce numai sinceritatea și 
fidelitatea de aliată a Austriei, care nu vrea să 
aibă secrete militare înaintea amiciloru ei ger
mani. Dm partea Germaniei însă nu s’a dată 
nici o dovadă de o asemenea fidelitate.

Ffiia vieneză din vorbă doresce se se dea a- 
efistă dovadă de cătră aliații germani. Pe ce 
basă însă o doresce, nu ne spune. întrevederea 
intre Impăratulu Vilhelm și Țarulfi Alexandru 
de sigmu că nu pfite forma basa pentru împli
nirea dorinței esprimate.

Adunarea generală, a Associațiunei.
Sibiiu, în 19 Augusto 1887. 

(Urinare).
Urâții SibiienI încă de timpuriu au făcută pregătii! 

pentru primirea participanțiloră și arangiarea petrecerilor 
diferite. Ună coimtetă de 40 de membri, in frunte cu 
Dr. I. Moga, împărțită in diferite secțiuni, a îngrijită pen
tru cuarlire primirea ospețilort! din afară la gară. Aceștia 
însă, nefăcendă mare îmbulijelă, membrii comitetului se 
putină achita bine de datoria lorii atâtă Vineri câtă și 
Sâmbătă, când sosiră ultimii 6spețl.

Sâmbătă sera, in 15 (27) August, ne-amă întrunim 
cu toții pentru prima Oră la .Săra de cunoștință. în 
grădina ,Hermann«. Încă la oiele 8 săra unfi publică 
numeroșii venia din tfite părțile cu pașî grăbiți indrep- 
lâtidu-se cătră spațosulă pavilionă din susă amintita 
grădină, unde aveau să se salute Români din diferite 
părți, cu frățăscă dragoste.

La 8'/a Ore pavilionulă era deja plină de OspețI 
Re fețele multora din ei se putea ceti bucuria simțită la 
întâlnirea rudeniiloră, amiciloră și cunoscuțiioră. Veselia 
începu să șl ia ursă liberă și crescu când musica oră- 
șenâscă incepti a cânta. Dâr decă pe lângă acăslâ veselia 
musica ar fi voită să ne mai și insullețâscă, ar fi tre
buită să ne cânte mai multe piese românesc!, deeâtă 
străine, și să nu ne achite e’ună simplu potpuriu din 
melodii române. După ce in fine se terminară salutările 
recipro re, cam pe la 10 Ore, o parte din public, obosită 
păte de călătoria, începu deja a părăsi pavilionulu, 
partea cea mai mare însă rămaseră in sulă unde după 
ma-4 s’a danțal il până târziu.

Ori cine ar fi intrată in sală, pre când se afla 
intregă publiculu la masă, trebuia să constate numărulă 
Irumosă ală celoră presențl, dâr nicidecum nu i-arfi fi 
făcută impresia unei seri de cunoscință, vficjândă răs
pândită la câte o mesă rotundă familii! de familiă isolale. 
După părerea mea era de dorită, ca la o asltclă de oca- 
siune să se fi aranjată mese mari juiu împrejură, pentru 
:a înlr’adevâră sera să potă deveni «Sera de cunoscință*'. 
er nu să se lase cum am văzută, unele familii isolale cu 
tolulă, și decă chiar se făcea o cunoscință ea părea a 
se face mai multă silită din lipsa de locă la alte mese 
Mărtui isescă, că acestă grupare de cunoscințe mi-se părea 
cam ciudată și nu mi-o putâmă esplica până ce lină 
amică ală meu din Sibiiu îmi dădu deslușire spuindu-mî 
că .la noi în Sibiiu așa e mo la astăzi*. Li tinerii din 
Sibiiu am observată însă, că ei intre ei, nu pară a se 
țină așa de strictă de moda acâsta, căci ii vâdui con
centrați la o singură mesă, dâr față cu celel’alte mese se 
prezentau și ei în haina separatismului, ceea ce dreptă 
spuindă nu ’inl-a p ăcută ni idecum.

Duminecă 16 (28) Augustă după 9 fire a. in. s’a 
servilă de cătră Prea Sânția Sa Metropolilulă Mironă 
ună »Te Deum« in biserica metropolitană, care deși 
mică nu mi s’a părută indesuilă de asistenți. I’e la 11

fire a. m se deschide in »Sala Comitatului, prima șe
dință a Associațiunei transilvane pentru literatura ro
mână și cultura poporului română. D-lă vice-președinte 
I. Bologa anunță celoră presențl, dintre cari aprfipe 
jumătate erau dame, în numără nu prea satisfacătoră — 
ceea ce nu ne pfite nicidecum înbucura — imposibilitatea 
în care se află multă meritatulă pres’dentă ală Associa- 
țiunii, d-lă T. Ci pariu, de a pa’ticipa la acestă adu
nare generală și prin urmare îi rămâne dânsului oufirea 
de a presida la acestă Adunare generală. Saiulândă apoi 
de binevenire pe cei presențl, ocupândă loculă presidială, 
deihiară ședința de deschisă. Puțină după deschidere 
apăru în sala ședinței și Escelența Sa Metropolitulă Mi- 
ronă Romanulă, care ocupâ locă în fruntea salei asis- 
tândă până la incheiarea ședinței.

Ca de obiceiu s’a alesă mai întâiu o comisiune 
de 3 pentru incassarea de taxe dela membrii vechi și dela 
cei cari se voră înscrie de nou. Nu mare a fostă insă 
de aslădată munca acestei comisiunl, căci abia au fostă 
vre-o 17 - 20 de inși cari s’au insinuată ca membrii in 
ședința primă, cândă după mine, intr’ună asemenea cen
tru trebui» să atingă numărulă loră celă puțină cifra 
de 100.

Să dete mai departecehre apelului nominală al membri- 
ioră Asoc’ațiunei, cari audreptă a participa cu votă decisivă. 
Nu potă trece peste acestă punctă fără a da espresiune 
încă odată îngrijirii ce m’a cuprinsă vâdândă numărulă 
mică ală membriloră ordinari (447) și repetă de nou, că 
în a este <ondițiunî este imposibilă ca Asociațiunea nos- 
tră se pOtă progresa cum se cade în raportă cu esigen- 
țele crescânde ale timpului modernă în tfite privințele I 
Sperămă însă că în curândă Românii noștri se voră 
convinge, că cu nepăsarea de pănă acum nu putemă a- 
junge departe și voră da în viitoră Iotă concursulă loră 
la ajungerea mărețului scopil culturală ală Asociațiunii, 
pentru ca nu preste multă să avemă satisfacțiunea de a 
număra celă puțină preste o miiă de membrii ordinari. 
Așa se fiăI

Secretarulă ală Il-lea d-lă Dr. Crișană ceti apoi 
raportulă generală ală Comitetului despre activitatea sa 
tn decursulă anului 1886/7 dimpreună cu adausele salei 
cure se va publica de sigură în detaila.

Eiindă la ordinea dilei insinuarea propuneriloră și 
a eventualelor)! interpelări, dlă I. Crișană advocată din 
Abrudă luăndă cuvântuhl propune: 1. Să se voteze co
mitetului mulțămilă protocolară pentru îndeplinirea eu 
esactilate a concluseloră anleriore și in genere pentru 
activitatea desvoltală în decutsulă acestui ană; și 2. Ca 
spesele internatului împreunată cu șefila de fetițe a Aso- 
ciațiunei să se acopere în viitoră numai din venitele a- 
cestui internată, la ceea ce d-lă V. Babeșă observă că, 
nefiindă acestea propuneri de sine stătâtfire, ci unele 
cari și așa mai vini! înainte, fiindă in legătură cu rapor
tulă generală, ar fi bine pentru a urma o ordine in dis- 
cusiune să se facă atunci, când va fi pe tapetă cestiunea 
raportului generală. După acestea dlă Crișană își retrage 
ambele propuneri sub reserva de a le face la lim
pidă seu.

Urmeză raportulă comisiunei esmise pentru inscri- 
erea membriloră ală cărei resultată l’am amintită mai 
susă. De asemenea se citescă și numele membriloră 
noi inscrișl dela ultima adunare generală pănă a<jl, nu
mără destulă de frumușelă, și împreună cu ceilalți se 
proclamă prin „Se trăiescă" ca membrii ordinari ai As
sociațiunei. Se alegă două comisiunl de câte 3 membri 
una pentru esaminarea soeoteliloră pe anulă espirată 
administrativă și a proiectului de bugetă pentru anulă 
următoră și alta pentru propuneri

Incheindu-să cu acestea ordinea primei ședințe, 
Președinte dă cuvântă distinsului și neobositului primă 
secretară ală Associațiunei, d-Iui C. Bariță, care 
intr’o vorbire forte bine alâsâ arătă fasele și gre
utățile prin cari a trecută cultura femeiei nu numai 
la noi, ci aprope la tfite popfirele. Vicisitudinile și 
piedecile întâmpinate intr’o educațiune mai superioră 
a secsului frumosă au foslă cu atâtă mai greu de delă- 
turată. cn câtă aceste piedecl proveniau ffirte adeseori 
— și durere provină încă și aiji — nu dela clasa de 
josă, oi chiar dela clasa inteligentă. Arată apoi în modă
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fdrte precisl și dibaciu talentele femeei române și că ar 
fi unQ păcată strigătoră la ceri) de a nu cultiva aceste 
talente. A umplea acesta golii Ia națiunea nostră a 
fosta intențiunea Associațiunei, când a înființatei Institu- 
tulă de fetițe și grațiâ acestei idei mărețe și femeile nos- 
Ire se voră pută bucura de o edu.ațiune conformă tim
pului modern ca și viitorii loră soți.

Terminânda d-lă G. Bariță interesantul^ său dis- 
cursă, ascultata de toți cu viu interesa, d-la presidenta 
I. Bologa invită pe toți asistenții a visita inslitutuhl de 
fetițe situata alăturea de casa comitatului. Visita a du
rata aprope o oră și fiecare a rămasa pe deplina mul
țumită de aranjamentulO loealitățiloră, care corăspunde 
în tăte recerințeloră higienice și pedagogice și posede 
Iotă comfortulă necesara ca și cele mai bune institute 
de felula acestuia. Dea Dumnezeu ca institutulă să po- 
sedă in curândâ ună număra câta să pOte de frumoșii 
de eleve din tăte părțile lo ;uite de Români!

(Va urma.)

INAUGURAREA
Statuei lui O-sr i d. i ui

în Constanța din Dobrogea 
(după «Voința Națională».)

In 18 Augusto a fostO Ziua fixată pentru inaugu
rarea statuei lui Ovidiu. Din ajună numerOse familii din 
Bucurescî, Brăila și Galați veniseră să ia parte cu po- 
pulațiunea și călătorii din Constanța la acesta ruăreță 
serbare.

D-lă D. A. Sturdza, ministru alo cultelord și in- 
slrucțiunei publice, a sosită in cjiua de 17 Augustă pen
tru ca să presideze acăstă serbare.

P. S. S. Partenie Clinceanu, episcopulă Dunărei de 
josă, a ținută să onoreze cu presența sa acăstă serbare 
națională, venindă în aceeași di din județulă Tulcea unde 
se dusese spre a-șl visita eparhia.

In (Jiua de 18 Augustă, pieța «Independenței, unde 
se află ridicată statua lui Ovidiu, era strălucită împodo
bită cu arcuri de verdeță și cu drapele naționale; pe la 
balcănele și ferestrele caseloră de prin prejură fălfăiau 
drapele tricolore și erau împodobite cu covăre bogate 
Trupele, sub comanda d lui colonelă Salmană, erau în
șirate de-a lungulă stradei «Remus Opreanu- dela ho- 
telulă Carolă pănă în strada «Independenței. Aspectulă 
era din cele mai mărețe.

Marea pieță a .Independenței' abia conținea mul
țimea de lume, reunită in haine de sărbătOre, să dea 
omagiulă loră măreței figuri a poetului, reprodusă cu 
atâta măestriă de marele seulptorO Ferrari. BalcOnele și 
ferestrele de prin prejură erau asemenea înțesate de totă 
ce era mai frumosă in Constanța, precum și de vizita
torii ei.

La 9 ore precisă, d. ministru Sturdza, însoțită de 
d-nii generală Cernată și Dunca cu suita, și d prefectă 
ală județului, incungiurată de intregă personahtlă său 
superioră, au făcută intrarea sa în incinta de lângă statuă, 
unde a fostă întâmpinată de d. primară a'ă Constanței 
și de d. Remus Opreanu, președintele tomilelulut ridi- 
cărei statuei.

După sosirea d-lui ministru, d. Bemusă Opreanu a 
rostită urmâtorulă discursă, care a fostă întreruptă de 
dese aplause:

«Domnule ministru! Domnitorii! In locuiă 
acesta, pe care se inalță as'ădi Constanta nostră, era, 
acum 19 secule, orașulă Torni, coloniă uitată a Miletului. 
orașO neînsemnată de frontieră ală marelui Imperiu ro-

să sufere, să plângă înRoma în esilă aci,
versuri pe malurile acestei mări, și acelă omă 

Ovidiu, 
de Torni să trăescă în veci,

una din gloriele lumei antice, pentru 
iubit și venerat în 

dete poetului vieță, Roma 
insă cuprinde lo-

patria eternă. De aceea vechia Torni a 
renumită și de venerată și pămăntulă pe 
odinioră va fi încă iubită și scumpă câtă 
alia Omeni, cari să iubes'ă Jpoesia și să 
cari inobilescă și ilustrăză națiunile și

mantl. Cine ar fi soiută de Torni? Istoria i-ar fi tăcută 
numele, seu ’i l’ară fi scrisă numai precum a făcută și 
va face și în viiloră pentru atâtea cetăți și state, de 
cari nici ună faptă însemnată ală umanilăței nu se legă. 
Der a fostă destulă ca ună oină să vină din Cetatea 
Eternă din 
nemuritore 
să fi fostă 
ca numele
memoria luturoră. Sulmona 
fericirea și gloria, Torni mormântulO, 
tulă ; elă este 
fostă atâta de 
care se înălța 
timpă se voră 
admire gemele
umanitatea. Când prin valorea armeloră române .și prin 
înțelepciunea omeniloră noștri de stată, Dobrogea, acăstă 
veche provincia romană, a fostă cucerită și alipită de 
corpula țârei, amă găsită noi, trimișii cei dintâiu aci, la 
fiăcare pasă urmele mărețe ale Romaniloră, strămoșiloră 
noștri. Cu pietate filială amă admirată valurile loră de 
apărare, cetățile, monumentele și câtă dislrugălorulă timp 
mai lăsase să esiste din artele și civilisațiunea loră. Re 
malurile acestei mări, amă aflată, sub nouei
Constanțe, ruinele vechei Torni, și prin aceste ruine amin
tirile trecutului ne-au presentală, pe câtă de mare și de 
gloridsă pe atâtă de duidsâ și nenorocită, figura poetului 
nemuritoră, esilatului tiraniloră, omului căduta sub urgia 
despotică și perdntă din causa geniului său, figură 
consolată încă și cerendă mereu monumentulă pe 
să se scrie versurile ce spună suferințele lui. Și 
sânge din sângele lui. nemă din nemulă lui, amă
Zută că este o datoriă sacră a strănepoțiloră de a onora 
pe marii strămoși și amă înălțată acăstă statuă, pe care 
mâna inspirată a sculptorului Ferrari a sciută să o facă 
ala ă de adevărată și atâtă de frumăsă. Sulmona, legă- 
nulă lui Ovidiu, Roma 
soțilă opera nășiră cu 
Comunitatea nostră de 
sângelui se manifesteză 
siasmO.
moșă comună? Nu 
gloriă?

„Acestă statuă 
mană, pe pămenlulă
dreptulă istorică, dela părinții noștri. Ei va 
cumentă in bronzil neperilor!), că Dobrogea 
mană ; ea va 
rinlescă; că 
nost ru. “

«Statua 
Constanței. I 
bră, prin statua lui, Constanța, fiica urbei Torni îșl lăgâ 
in modă indisolubilă esislența actuală de cea vechia, și 
Constanța română continuă pe Torni romana, 
didulă titlu de nobleță ală orașu'ui 
va pută totdeuna cu mândria dice: 
mare poetă ce repauseză in sinula 
cu entusiasmă, intrâga populațiune 
buită pentru înălțarea acestui monumentă.‘

, Desvălindil statua lui Ovidiu, mă simtă datoră, d-)e 
ministru, a vă adm e, in numele comitetului, espresiunea 
profundei noslre recunoscințe pentru marele concursă ce 
ați bine voită a da pentru succesula operei. Nu vomă 
uita că fără ajulorulă dv. luminată și patriotică, acăstă 
<ji atâtă de fericită putea să lie cu multă întârziată.

„Nu potă termina lără a asocia încă o dată nu

ne- 
care 
noi, 
ere

raiulă lui, 
aprobări ■ 
origine, 

de astă < 
RomanăAcesta mare

ne fălimu noi

, Italia intregă au in
și incuragiărl aetudse. 
glasulă câldurosă ală 

dată cu putere și entu- 
nu ne este elă stră- 

impreună de aceeași

este ridicată în
ce noi. urmașii, ilă avemă, și prin 

spune, 
a fostă 
in casa 
ce era

vechia provincia ro

arăta tuturoiă că suntemă aci, 
nu ama cucerită derâlă ceea

do- 
l'O- 
pă- 
ală

. se ridică aci, in centrulă orașului, în inima 
l’rin esilulă marelui poetă, Torni era cele-

E splen- 
acestuia. Constanța 
«Etă imaginea acelui 
meu!' „De aceea, 

a orașului a coniri-

mele Constanței de ală Sulmonei. AslătJI chiar primescă 
o telegramă a primarului orașului Sulmona. £tă i cu- 
prinsulă:

„„In numele consiliului <omunală vă togă se repre- 
sentați Sulmona la iuaugurațiunea monumentului conce
tățeanului nostru Ovidiu în acelă orașă Constanța, imor- 
talisată de cânturile lui.

,,Suntă singură că veți primi însărcinarea și vă 
veți face interpretulă sentimenteloră năstre de sinceră 
atențiune eătră acesta generosă poporă, care afirmă din 
ce in ce mai multă originea sa prin cultulă marelui 
poetă, gloria nostră comună.*“

Sulmona, patria și leagănulă lui, asistă prin urmare 
la acesta serbare. In aceste momente cugetele și inimile 
Sulmonesiloru spre aceslă locă suntă îndreptate. Urbea 
natală dice Constanței: Venereză-i memoria! Iubesce-i 
monumentulă! Ovidiu romanulă este ală meu ca și ală 
teu 1 Gloria ne este comună!

Constanța răspunde că acăstă <}■ este cea mai feri
cită a esistenței sale. Și acum inalță-te statuă a mare
lui poetă, maestoiă și mândră sub cerulă României.“

(Va urma.)

a
a

SOIRILE pîLEl.
Ministrulă ung u reșcă de comunicațiune 

adresată olicieloră poștale următorea ordinațiune : Spre 
pute mai bme controla pachetele și scrisorile ce se

trimită pe poște scutite de portă, cu privire la îndreptă
țirea d’a fi scutite, adresa cu numele (rimițătorului și 
ală adresatului, mai departe însemnarea obiectului, clau- 
sula scutirei de porto și însemnarea locului destinațiunei 
să se facă clară și legibilă în limba ungurâscă. Pachete 
care nu corespundă acestoră cereri să se restitue trimi- 
țătorului cu adausulă, că intre astfelă de împrejurări nu 
se păle acorda scutirea de porto fir dăcă trimițătorulă 
insistă pe lângă aceea, ca pachetulă să se trimâlă și cu 
adresa în altă limbă, atunci oficiele poștale se satisfacă 
cererei, der să cerâ taxa de porto. — Mai bine plătită 
porto, decâtă maghiarisală adressa.

—x —
Se serie din Timișăra cătră „Ung. Post“: „In 

comuna învecinată Tolya (?) se născu o bătaiă sân- 
gerdsâ între personalulu ungurescă de serviciu ală pro
prietarului G. Beniczky și între locuitorii români. Ungu
rii, vr’o 20 de inși, atacară pe Români, cari deteră a- 
larmă trăgendă clopotele, se puseră în apărare și omo- 
rifă pe unulă dintre atacatori, anume Kaspar Szues. 
Ineuragiați prin acesta, Românii continuară urmărirea 
atacatoriloră. Unulă dintre aceștia, anume Alex. Nyer- 
ges, se refugiă in podulă unei case și împușca pe Miu 
Niculae, care-lă urmărea. Românii, infuriațl pr<n acesta, 
deferă focă casei. Nyerges căută să scape, der Iu 
pușcată de Români. Mai mulțl dintre aceștia suntă 
nițl. S’a pornită imediată cercetare."

—x —
Pentru iei cari dorescă a visita esposițiunea

Craiova. direcțiunea căiloro ferate române a dispusă _
precum suntemă informați — să se dea bilete de du
cere și intdreere, pe căile ferate române, valabile pentru 
șese dile. Și-au esprimată dorința mulțl de aci, că ară 
voi bucurosă să visiteze esposițiunea, der cu părere de 
rău nu potă face acesta, din causă că din cele șăse 
-jile de ducere și inIOrcere, nu ie rămâne mai multă 
decâtă o <)i, ca să visiteze esposițiunea, necuină să mai 
potă vede intregă orașulă Craiova ș! pole și împrejuri
mile. Tiinpulă de șăsc d le fiindă deci neindestulitoră 
favorea acordată de direcțiunea eăiloră (erate române 
nu va pute spori visitatorii din depărtări mai mari. Ar

Im- 
ră-

din

FOILETON II
(43) --------

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

XV.
Răsbunarea lui Martinengo.

— Prin întâmplarea acesta nu rămânea podestatul 
singurulO moșfenitoră ală lui Paolo? întrebă dogele.

— Negreșită! der acesta-i o probă?
— Se presupune celă puțină !
— Cum așa?
— Se Hpune că Batista Martinengo a fostă vătjulă 

și cunoscută în castelulă locuită de vărul! său chiar în 
minululă când s’a întâmplată nenorocirea, chiar in Zlua 
când au murită fără veste și muma și fiica.

— Tocmai aci vream să viu! Zlse Loredano. Da, 
cjica și eu că eite așa; unu oini) a fostă văzută in 
Ziua acea ia caslelă, pe oraulă acela iotă lumea l’a cu
noscută că era Batista Martinengo, și cu tdte acestea 
IntraceeașI Z1 și la acelașă ceasă Bat'sta Martinengo era 
îd tabără sub zidurile Bresciei; să mă credeți!

Ună senatoră făcu urmă'Orea observația:
— Eu credeamfi — cjise elă — că chiar Batista 

Martinengo a recunoscută că s’a dusă in castelulă pe 
care-lă locuia vară-sa, pentru ca să i spue că Paolo fu
sese omorî! Q sub zidurile Bresciei.

— Astfel a umblată vorba, insă nu este adevărat! 
să spue chiar Batista Martinengo! răspunse Loredano.

— Eu n’am părăsită tabăra nici o clipă! răspunse

« ------------------------

podestatul!, și, chiar decă ași fi vrută să-lă părăsescă nu 
aș fi putută. Ordinală era fdrte strașnică și ori 'e ofi- 
țeră, care ar fi lipsită câteva ceasuri, ar fi fostă tratată 
ca desertora când s’ar fi into.să in tabără.

Loredano efise er:
— Prin urmare Batista Martinengo n’a părăsită 

tabăra.... acesta voiatnă s’o stabilesca astlela ca se nu 
mai rămâe nici o îndoială. Nu, n’a putută părăsi t. -
băra și cu tOte aceste atunci chiar exista ună Marti
nengo falsă. Pe acelașă omă ilă găsimă a<ji.

Apărarea acesta a podestatului, presentală de Lo
redano cu mai multă căldură decâtă convingere, nu pre
părea adevărată, insă avea avantagiulă că încurca ces- 
țiunea aruncândă ore care intunerecă peste nisce fapte, 
caii deocamdată păruseră iotă atâtă de limpezi pe câtă 
de netăgăduite La resulfatulă acesta vrea să ajungă 
viclenulă senatoru. Elă scia bine că Consiliulă cerea 
numai ună pretextă pentru ca să libereze pe Martinengo 
spălată de ori ce vină și Loredano, negreșită ințelesă cu 
Martinengo, tocmai astfelă de pretextă voia să dea tri
bunalului supremă.

Dogele îșl stăpânea cu mare greutate indignarea- 
In sfârșită (|ise lui Loredano:

— Te-ai arătată fărte indrăsneță, d-la, care vor
besc! în interesulă podestatului Padovei.

— Eu vorbescă in interesulă dreptății și adevăru
lui! răspunse mândrulă senatoră.

— Nu făgăduescă! — răspunse dogele. — Insă cu 
tdte acestea eu nu tnl schimbă părerea. Ciudată mijlocâ 
de apărare ai întrebuințată amintindă astfelă de fapte. 
După cum n’ai uitată d-ta, totă astfelă n’amă uitată niciI

noi... și mai cu deosebire amintimă acestea: Vuetulă pu
blică care învinovățea pe Martinengo era atunci așa de 
violenta, încată a trebuită să se dea ordină să se des- 
grope cadavrels nevestei și fiicei lui Paolo Martinengo. 
Fiindă că amândouă muriseră intr’aceiașî di se detese 
ordină să liâ îngropate împreună. Ecă însă ce s’a în
tâmplată! Corpula contesei a fostă găsită în cosciugulă 
unde fusese pusă, insă copilulă nu se mai găsi. După 
ancheta care se făcu ajunseră lucrutile acolo, că se de
clara că inortea fiicei lui Paolo nu fusese constatată si- 
gnrO. In afacerea acesta totulă era misleriosO. Prin 
urmare, copilița, mdrtă seu viă, perise, și de atunci nu 
s’a mai audită vorbindu se de dânsa.

— Nu cumva ai vrea, Alteță, să insinui că totO 
podestatul Padovei este pricina că a perii fiica lui Paolo? 
întrebă Loredano.

— Nu, mie nu-mi placă insinuările, insă aceea ce 
spunu o spună pe față. Sub presiunea opiniunei publice 
s’a ordonată autopsia și a fostă făcută de ilustrulă Sa- 
vonarola. In raporlulă său, Savonarola spunea că exis
tau urmele unei otrăvi puternice in intestinele con
tesei.

— Admitemă acâsta! Zise Loredano.
— Ei bine, lumea ipvinovățesce cu atâtă mai multă 

înverșunare pe Martinengo că ar mai fi săvârșită o crimă, 
fiindă că elă avea interesă să mOră contesa și fiica ei, 
pentru că numai atunci le pută moșteni. Așadâr, dâcă 
d-ta ești dintre prietinii lui Martinengo....

— Da, și mă mândrescă.' Z'se Loredano tăindă 
vorba dogelui.

— Atunci, Z>ca! fâci ceâ mai mare imprudență ca
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fi in interesuhl căiloră ferate, alo esposițiunei și ală o- 
rașului Craiova, ca biletele de ducere și intdrcere să 
fie valabile cehi puțind pentru 15 d ’1' Nu ne indoimă. 
că confrații noștri dela toile din România voră fi de a- 
cordă cu noi în acesta priviuță și voră stărui să se ia 
disposițiunl în acesta sensd.

Adunarea generală a universității săsesc! e 
convocată pe tjiua de 3 Noemvre n. c. Se voră esamina 
soeotelele pe anulă trecută și se va stabili bugetulă,

—x—

In O rade a-mare îneăerându-se ună soldată 
din regimentulă 101 de infanteria cu subloeotenentulă 
său, in furia sa îlă împușcă și subloeotenentulă espiră 
imediată. Ucigașuhl fu predată tribunalului militară.

—x—
,I,iberaI’.ilă“ află că in Iași, d. I. Blanc, singuruiă 

profesord care are cunoscință de limba universală Vola- 
pitk î.șl va deschide und cursă de volapuk și va 
preda orală pentru lașeni er pentru cei din provinciă 
in scrisă, pentru care a și începută cu ună abunamentă 
de 10 lei pentru 10 lecțiuni, suficiente ca să potă sci 
cineva gramatica in complectă, a ceti și scrie și a vorbi 
de o cam dată prin aputorulă dicționarului germană, 
francesd, italiană ori rusescă, pănă la terminarea dicți 
onarului română ce se află in lucrare.

—x—

Ni se scrie din Sălagiu: • Binecunosiutulă invă- 
țătord și protesord de limba și literatura română la gim- 
nasiulă rom. cat. din Șiml<*ulă-Sălagiului, d-ld loand P. 
hazard, precumd suntemă informați, și-a luată rămasă 
bună dela cariera pedagogică și a primită asupră-șî sar
cina conducere! afaceriloră corn p t a bi 111 ă ț i i la înfiin- 
țânda bancă selăgiană „Sil v a ni a.“ l)-lă Lazară, deșt 
tinără numai, der totuși șî-a asigurată und nume nepe- 
riloriu in inimile părințiloră interesați de crescerea co
rectă a fiilord lord, prin însemnatele sale tractate, despre 
educați unea corectă a copiilor d mici, publi
cate in foile nostre de specialitate atătă dincăce <âtd și 
dincolo de Cirpați. Deci, câni ne esprimămă părerea 
de rău, că ne-a părăsiiă pre noi, cei-ce ne ocupătnă cu 
regenerarea gintei tinere, felicitămd totodată pre bărbații 
anteluptători din Sălagiu, pentru alegerea la acelă postă 
a d-lui Lazară/

Afacerea încălcării graniței.
Amă arătată cum descriu foile ungutesci faptuld 

încălcării graniței din dilele acesiea. filă acum și islo 
risirea faptului de cătră fdia română „Renascerea Ba 
căului/ care diee că teritoriulă românii a fost0 violată 
de Unguri:

„La 4 Augustă pecăsta muntelui Kerekbik, comuna 
Brusteasa jud. Bacău, aprope de hotarulă romăno-ungu- 
rescă, â locuitori de ai noștri coseau fenațeie lord. 
♦ Deodată se văcjură atacați de o bandă de vre o 70 de 
Unguri inarmiți, care i-au ridicată cu lorța și i-au dusă 
într’o comună de dincolo, unde toți cinci au fostă ares
tați. Doi din locuitori au spartă arestulă și au scăpată, 
ceilalți stau și astădi seipiestrați și arestați in Ungiria.

A doua iji ceata de Unguri a venită erășl în mire 
numără spre a ridica lentilă de pe teritorialii română 
Garda militară dela und pichetă română s’a opusă, și 
se ijice că s’au trasă și focuri de o parte și de alta, 
fără insă să se semnaleze vreo nenorocire. •Ungerii 
s’au imprăsci ilă. dândă focă la fânațele de munte.

„A treia <)i, fi Augustă, in «Jor-I de i)i, Ungurimea 

a năvălită la pichetulO Nr. 6, unde erau doi soldați; 
pe aceștia i-au bătută cumplită, li-au luată armele și alte 
efecte militare; și in trecerea lord in Ungaria, au dis
trusă garduri și holară, au distrusă și dată focă semne- 
loră de frontieră

„In adevără d. prefeclă s’a grăbită a merge la 
fața locului, cu d. comandanții ală regimentului 27 de 
dorobanți Bacău. Dăr era prea târdiu.

Reghinul!! săsescu, 25 Augustă 1887.

Petrecerea de vâră îndatinată a junimei române 
din Beghină și jură s’a araugiată la 9 Augustă n. c. 
A fostă dina acesta o di însemnată pentru românimea 
din acestil ținută, mai vârtosă pentru că totă atunci, îna
inte de amedu, șî-a ținută adunarea sa generală în șcdla 
normală gr. cat. din locă și despărțământulă XVII, ald 
Associațiunei transilvane pentru literatura română și cul
tura poporului română. Publică numărosă s’a adunată 
cu acestă ocasiune din Iote părțile. Adunarea despărță
mântului s’a terminală prin unfl banchetă comună in 
frumosa grădină numită „La berăria/

Cătră ameijă, cu deosebire in diua de 9 Augustă, 
stradele Keghinului resunau de trăsurile Rotnâniloră din 
provincia, cari veneau de tăie părțile. După amedă la 
71/a ore, promenada din Reghinulă săsescă era înde- 
sută de publică, care se îndrepta în massă cătră sala 
de danță. Joculă s’a începută la 8 âre cu o vioiciune 
și însuflețire, precum se indatineză a arăta numai Ro- 
mânulă la astfelă de ocasiuni. Qnadrilulă l-mă l’au jucată 
120 părechi. Iți crescea inima când vedeai fluturândă 
atâtă de grațiosă pitoresculă costumă națională pe tru
purile svelte și mlădiose ale Româncuțeloră nostre. Ele, 
prin ineântătorele loră costume naționale, cari cu astă 
ocasiune au fostă mai bine representate ca ori când 
altădată, dedeau petrecerei năstre ună colorită adevărată 
românescă, precum in adevără ți era. Laudă datorimă 
pentru a- esta domneloră și domnișoreloră române, cari, 
precum se vede, din ce in ce mai tare incepă a depene 
costisitorele și chiar antipaticile vestminte streine și a se 
entusiasma totă mai multă de ceea ce e nobilă și ro 
mânescă. Le dorimă succesă și înaintare in acestă di
recțiune; sperămă că pe anulă viitoră, când o să mai 
convenimă la acâstă petrecere în Beghină, vomă afla 
pe fiă-care Română încinsă cu frumâsa cătrință româ
nescă, și încă nu cumpărată, ci țesută de propria 
sa mână, căci numai așa ișl voră pută face merită și 
pentru industria românescă.

Inteligința română din Beghină, sub ală cărei pa- 
tronagiu s’a araugiată acestă petrecere, șî-a dată totă 
silința pentru bina răușită; concordia și bună înțele
gere a domnită in tote.

La incepululă pausei, sub conducerea unui vătafă, 
’s’au juca>ă de 10 tineri imbrăcațl in costume naționale 
jocurile străbune „Călușarulă" și „Bătuta” , aplaudați 
liindă de repețite ori din partea publicului șt admirați 
!6rte multă cu deosebire din partea străiniloră. Totă 
atunci, sub conducerea unui altă tinără, s’au jucată ș1 
frumăsele jocuri: ,Brâulă“ și .Hora*.

Joculă s’a continuată cu aceeași însuflețire pănă 
la 5 bre diminâța, când ospeții, prea indestulili, începură 
a părăsi sala de jocă și, conformă dolinei de pănă a- 
cutn, cea mai mare parte din ei, împreună cu tine
rimea se întruniră in grădina așa <|isă la ,,Stolzenberg«, 
unde după ună dejună comună, s’a dată semă despre 
starea cassei.

Ce atinge venitele și spesele petrecerei, acestea le 

vomă vede din rațiociniulă cassarului, care iredemă 
că-.șl va da câtă mai curândă semă pe cale publică.

Onoratului publică pariicipătoră ii aducemă cea 
mai căldurbsă mulțămită pentru sprijinulă ce a binevoită 
a ni-lă da cu astă ocasiune. Incheiu dorindă să ne re- 
vedemă sănătoși la petrecerea din anulă viitoră.

Unti participant!

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

Au mai incursă :
Brin binevoitbrea stăruință a d-lui Nicolae Cosma, 

comerciantă in lași, pe lista d-sale, dela d-nii:
Severă Mureșianu, profesoră. . . îei n. 5 —
N. Cosma, comerciantă .... » 10 —
V. Drăgănescu 1. 1, Vasile Ioană I.

1, H. C. Cuza I. 2, Popovicl elevă 50 
bani, X 1. 1, A. F. Flach 25 bani, V. 
Negrutz I. 1, G. Fotino I. 1, V. Stu- 
peană 50 bani, I. Musfacescu 1. 1. N. 
N. I. 1, Albert Pcrjes 50 bani, Swir- 
kotzky 1. 1, N. N. 50 bani, G. Tulbure 
1. 2, Popa Radu I. 1, H. Procopoviciu 1.
1, Dolansky 1. 1, în totală........................... 17 25

Suma lei n. 32 25
Adăugendă Ia acăsta suma din nr.

179 ală „Gaz. Trans.* 604 fl. 06 cr. și lei n. 1635 — 
(Va urma). Totală : 604 fl. 06 cr. și lei n. 1667 25

Le inulțumimu generoșiloru contribuitori în 
numele nenorocițilorfl, dorindu ca nobilul! lord 
esemplu să afle imitatori pretutindenea.

Raportă polițienesc! Alaltăseră la orele 8’/t se 
aprinse și arse in curtea lui Petru Puiu, din Ulița de la
turi, șura plină cu bucate. Pompierii putură localisa 
foculă și după trei âre de lucru se’ntârseră acasă.

Cu ocasiunea șederei artiștiloră și scriitoriloră un
guri în Brașovă, ună pictoră streină voi să mârgă cu 
birja din pieță la locuința sa din Ulița fânariloră. Birja- 
rulă profila de împrejurarea, că streinulă domnă nu cu- 
noscea locuia, ilă preumblă priu mai tăie stradele din 
cetate, din Brașovu-vechiu, din Blumăna, și după l1/» 
bră ilă duse în Ulița fânariloră. Durere, că streinulă 
n’a putută arăta nici numărulă nici numele birjarului, 
și abia eri ii succese unui polițistă a descoperi, printr’o 
șiretenia bine chibzuită pe birjară și a-lă preda autori
tății ca să-lă pedepsâscă.

SC1RÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans. <)

CONSTANTINOPOLG, 3 Septemvre. — 
Se crede că Germania va lua asupră’șl rolulti 
de mijlocitdre în privința missiunei lui Ernroth.

SOFIA, 3 Septemvre. — Consiliulfl de mi
niștri s’a întrunită eri. Se aștăptă ridicarea stă
rii de asediu.

BERLINtJ, 3 Septemvre. — Impăratulfl, în 
timpulu preumblării după prânzul! de gală, a 
cădută din causă că podăla nu e drăptă, pe 
cdpsa stângă și pe cotulu manei stânge, prici- 
nuindu’șl o neînsemnată sdrelire.
țay— Numere singuratice din „ Gazeta Transillva- 

niei* â 5 cr. se potu cumpăra în totungeria 
lui I. GllOSS, și în librăria d-lui Nicolae 
1. Ciurcu.

Editorii: lacoliă Mureșianu.
Redaetoră responsabilă: I)r. Aurel Murosiaun.

să amintesc! nisce fapte pe cari mai că le uitaserămă 
toți.

— Ai avea dreptate, Alteță, dâcă prietinulă meu 
Martinengo ar pulâ fi considerată ca vinovată. Insă in 
epoca când s’au întâmplată faptele acestea ți cu tote 
birfirile unoru mișei, despre cari mă miră că audă p’ună 
doge ală Veneției vorbindă, Martinengo nici n’a fostă 
supărată.

— 0 recunoscă.
— Și sciți pentru ce? Pentru că mii bine de cinei 

sute de ofițeri s’au pusă chezașî pentru dânsulă decla- 
rftndă că Martinengo nu părăsise tabăra, nu o di, dâr 
nici măcară ună ceasă.

— Crima insă să săvârșise! cjise dogele.
— Nu tăgăduescă. Alteță, din potrivă o pro lamă. 

Da, crima se săvirșise. Der de cătră cine? De ună 
omă care sâmănă cu Martinengo așa de multă, incâtă 
cei cari îlă cunosceau mai bine chiar se puteau înșela 
și care a făcută pe mulțl să <Jtcă că l’au vâijută plim- 
bându-se imprejurulă castelului in diua când a murită 
contesa. Ei bine, prietinii lui Martinengo au cuvinte să 
cre<}ă că acelă omă, care semănă cu dânsulă, este ună 
servitoră d’ai lui Paolo.

_  Ce te face să bănuesci acăsta ? pe câtă vreme 
Martinengo, ca singură moșteniforă. avea inieiesulă să 
scape d’o femeă și de unu copilă, care încă sugea și a 
cărui viâță nu pute să supere pe altulă decâtă pe dân 
sulă 1

_  Kăspundă și întrebării și argumentului! <}ise Lo- 
redano cu înfocare. — S’a constatată atunci că a perită 
o sumă mare de bani... suma aceea nu s’a mai găsită! 

Negreșită c’a fostă furată de acela care a otrăvită pe 
contesa.

— Ună hoță prinsă se slujesce de pumnală âr nu 
de otravă ; ș’afară de asta, hoțulă n’ar fi ucisă p’ună 
copilă, care nu l’ar fi putută învinovăți! răspunse dogele.

Toți membrii consiliului ascultaseră cu mare grijă 
desbaterea acăsta, în care era in jocă onorea unuia din- 
tr’ai loră. Dreptatea și adevărulă era vădită de partea 
dogelui și printre bătrânii aceștia deprinși cu afacerile 
publice și obiclnuiți cu surprinderile, eu subințelegerile, 
cu cursele, cu furișerile, cu îndoitele înțelesuri, cu vicle 
mile, cu reaua credință, cari făceau (ondulă politicei vi
clene a guvernului Veneției, nu era nici unuia care să 
fie giurgiuna lui Martinengo și să crâcjă că este ună altă 
omă care sâ-i semene întocmai: din potrivă, toți erau 
convinși de crimele trecute și presinte ale podestatului. 
Cil tbfe acestea le părea rău că dogele se înverșuna ca 
să prigonescă pe Martinengo.

Pentru ce ?
Fiincă omulă acela ișl avea numele înscrisă alături 

cu ală loră in Cartea de aură a Veneției; fiind-că elă 
făcea parte din acea aristocrația puternică, a cărei cohe- 
siune a făcută posibilă lunga oligarhia care s’a chemată 
Republica Veneției; fiind-că se simțeau solidarii acelui 
omă; fiind-că pala imprimată pe fruntea unuia se râs- 
frângea asupra întregului pafriciată.

Fodestalulă Padovei vedea pe judecătorii săi incre- 
țindă frunțile și abia stăpânin<fu-și mișcările de mânia 
pe cari li le smulgea onesta indignare a bătrânului doge. 
Elă ghici că n’avea decâtă să facă o sforțare pentru-ca 

cumpăna s’aterne in favdrea sa. Venise momentulă d’a 
interveni. Ceru deci cuvântulă și-i fuse indată dată.

— Escelențe — cjise podestatulă făcându-se că se 
adreseză membriloră consiliului mai multă decâtă doge
lui, — ve rogă să luațl acta că libertatea mea de apă
rare este impedecată de dogele președinte.

— Da, este adevărată! <Jise Loredano.
— Te înșeli, podestale, președintele ca și consiliulă 

caută numai să se lumineze pe sine și să litnpecjescă și 
afacerea acăsta încurcată! — răspunse dogele.

Atunci ună glasă, care nu era ală lui Loredano, 
făcu să se aucjă vorbele acestea ciudate :

— Nu te teme de nimică, Martinengo; scii câtă 
suntemă de imparțiali in judecata nostră. Depune deci 
libera și mai cu sămă cânlăresce-țl bine mijldce.le de 
apărare.

Fodestalulă pricepu că pricina lui era mai multă 
de jumătate câștigată: de aceea salută cu curteniă case 
mulțumâscă senatorului care vorbise. Apoi <}ise cu multă 
liniște și sânge rece:

— Chiar p’atuncl, și de mai multe-orl pe urmă 
eram să cadă victima unui atentată îndreptată în po
triva mea. In două împrejurări mai cu sămă am cu
noscută pe ucigașă, pe care l’am mai văzută apoi, acum 
cincl-spre ijece cjtle, la Isola Bella.

— Și pentra-ce n’ai depusă nici o plângere la fiă- 
care atentată? întrebă dogele.

— Pentru ceilalți admită intervenirea Statului: însă 
indată ce este vorba despre mine, socotescă că sunt 
destula de tare ca să mă apără singură ! răspunse Mar
tinengo cu mândriă. (Va urma).
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Curau!e » Uuras Ce Vhtt Bursa de Bneuresei.
din 2 Septemvre st. u. 1887.

Rentă de aură o“it . . . 100 85 
Rentă de hărtiă &®/0 . . 87.45
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare......................... 150.50
Amortisarea datoriei căi-

loră ferate de ostă ung.
(1-ma emisiune) ... 9810

Amortisarea datoriei căi-
loră ferate de ostă ung.
(2-a emisiune) .... 126 - I

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) . . . .115 25 

Bonuri rurale ungare . . 105.— i 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișâ............................ 104 70 ]
Bonuri cu cl. de sortare 104.75 Mărci 100 împ. germ. . . 61.50 
Bonuri rurale transilvane 104 70 Londra 10 Livres sterlinge 125.60

Bonuri eroato-slavoue . . 104 75 
Despăgubire p. dijma de

vină ung........................100. —
imprumutulil cu premiu

ung................................. 12 210
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124 7a 
Renta de hărtiă austriacă 81 30 
Renta de arg. austr. .

, Renta de aură austr.
Losurile din 1860 
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 884 —
Act. băncel de credită ung. 287.— 
Act. băncel de credită austr.283.20 
Argintulă ■—. — Galbin)

împărătesei ................. 5.91
i Napoleon-d’orl .... 9.95

82 65 
. 112 80 
. 136 30

Cota oficială dela 19 Augusto st. v. 1887.

Cump. vând.

Renta română (5%).
911 92‘/a

Renta rom. amort. (5°/0) 95*/, 95’/,
> convert. (6°/0) 89’/, 90'/,

Impr. oraș. Buc. (20 fr.) 35— 36 —
Credit tone, rural (7°/0) 104’/, 105'/,

>> >> (5°/o) ■ 89>/s 9O'„
» » urban (7%) . 103'/, 103’/,
► • . • 94— 95—

• (5%) • 87— 87'/,
Banca națională a României 500 Lei------ —
Ac. de asig. Dacia-Rom. — —

« « » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 14.— 14.1/,
Bancnote austriace contra aură. . 2.01 2.02

Cursulu pieței Brașovu
diu 3 Septemvre st. r>. 1887

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.65 Vâm. . 8 67

Argint românesc . . . • 8.60 8.65

Napoleon-d’orl .... 9.95 10-

Lire turcescl................. 11.23 » 11.27

Imperiali..................... 10.22 • 10.26

Galbeni......................... 5 86 » 5.90

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

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

Discontulă . . . » 7— 10®/» pe ană.

Pentru fumători de țigări
Braunstein freres.Fabrica i

I
I

I

mefrasiMs <

El

siwinsteih FRtnEs muu *
Mirque Ofposet. SCD6

în Paris 65
Boulevard 
Exelmans 
produce

Hârtiile
<le 

țigara 
cu mărcile aici 

tipărite

ORI CE CONTRAFACERE A ACESTEI 
HÂRTII SEVA URMĂRI CONFORM 
Lt0,'t

„Les iernieres Cartouches“ „DorobanțultL” 
cari au fostă declarate, de cele dintâiu autorități sciențifice din Austria ș’ 
Ungaria pe basa analiseloru făcute, absolută libere de ori ce materii vătă- 
mătore sănătății și ca hărtiă de țigări cea mai ușoră și cea mai bună, ce a 
esistatu vreodată. Dedrece și la noi domnesce convingerea că pentru țigări 
bune, în prima liniă calitatea hărtiei de țigări este dătătore de măsură, hărlia 
de țigări ,Les dernieres Cartouches» și „Dorobanțulu” a devenită din ce in 
ce mai plăcută, și se pOte 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 deschisă ună deposită pentru servirea promptă 
a mușteriiloră, sub firma comercială protocolată in Austro-Ungaria: Braunstein 
freres, Wien, 2. Bez, Negerlegasse 8. 8—12

0

La noua m<lcelăriă a subscrisului, din Ter- 
gulil Ștraeloru, Nr. 308, se recomandă totfi fe- 
lulu de carne, bună, prospătă și cu prețuri mo- 

derate' George Măzgămnil,
măcelarii.

Nr. 14—1887. Concursă
Pentru ocuparea postului de învățătorii ordinară la scola confesională 

gr. cat. din Monoru. comitatulu Bistrița-Năseudu, prin acesta se escrie con
cursă pănă în 10 Septemvre 1887 st. n.

Emolumentele împreunate cu acestu postii suntu 300 fl. v, a sa
larii anuală de solvită în rate lunare anticipativii din fondulă scolasticii 
confesionalii, și o grădină de legume în mărime de 2000°. Doritorii de 
a ocupa acestu postu au a documenta: purtare morală, că au ascultată 
cursulă preparandialu, că au cualificațiune de învățătorii, după cum pre
tinde legea scolastică, atâtii din limba română, 
nere, câtu și din cea maghiară.

Cei ce voru documenta că au ascultată 
preparandia regiă de stată, voru fi preferiți.

In casă când nu ar concurge indivizi 
legei și s’ar suplini postulă provisoriu, pentru 
statoresce salariulă anuală numai de 200 fl. v.

Suplicele suntă a se înainta la subscrisulă presidiu alu senatului 
fixată.
gr. cat.

care e limba de propu-

cursulă pedagogică la o

cualificațl după cerințele 
lină atare concurentă se 
a.

scolasticii locală pănă la terminulil mai susă 
Din ședința senatului scolasticii conf. 
Monoru, în 19 Augustă 1887.

Președintele ad hoe;
Dumitru Moldovanu.

NotarulO ad hoe:
MihailH Puntea.

3—3

Publicațiune,
referitore la normarea (Lirei pro 1887.

Fiindu normarea dărei pro 1887 deja completă esoperată, se pro- 
v6că, în sensulu §-lui 35 aii art. de lege 44 din 1883, toți dăjdierii 
ca, spre scopulă prescrierei datorinței loru de dare pro 1887, să se 
înfățișeze cu libelele asupra solvirei dărei celi multă pănă în 15 No- 
emvre a. c. la subscrisulă oficiolată de dare.

Brașovă, 1 Septemvre 1887.
Oficiolatulu orășenescu de dare.

Nr. 3258—1887.

Escriere de concursă.
Postulă de învățătorii, devenită vacantă la scdla confesională gr. 

cat. din Telciu prin bolnăvirea, respective pensionarea actualului învă
țători1), se va ocupa în anulă scolastică 1887/8 prin ună învățătorii su
plinitori cu ună salară anuală de 240 fl. v. a. de percipiată în rate 
lunari anticipative și 20 fl. v. a. relută de cortelă.

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

Presidiulă senatului scolastică confesională gr. cat.
Telciu, la 12 Augustă 1887.

3—3
Gregoriu Popa,

președinte.

ABONAMENTE
la

„gazeta Transilvaniei"
se potă face cu începerea dale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușoră 
prin mandate poștale.

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

Prețulu abonamentului
Pentru Austro-Ungaria:

trei luni.....................................
șăse luni.....................................
ună ană.....................................

este:

pe
n

w

3
6

12

fi. —

fi. —

fl. —

Pentru BoniAnia și slrAinAtate:

n

»

pe trei luni . ... 10 franci
șdse luni..................... . ... 20 >1
unu ană .... . ... 40 H

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/,

Sosirea și plecarea Ireauriloră și posleloră în Brașovu.
Plecarea trenuriloru:

1. Dela Brașovu Ia Peșta:
(le persone Nr. 307: 7 ore 20 de minute sera, 
mixta Nr. 315: 4 ore 01 minută dimineța.

2. Dela Brașovu Ia Buoureaoi: 
accelerată Nr. 302: 5 dre 37 minute dimineța. 
mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după ameefl.

II. Sosirea trenuriloru:
1. Dela Pes'a la Brașovu: 

de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amăcp. 
mixtă Nr. 316: 9 ore 52 minute săra.

2. Dela Buonresoi la Brașovu: 
accelerată Nr. 301: 10 ore 12 minute săra, 
mixiă Nr. 317: 2 dre 32 minute după amă^I.

Plecarea posteloru:
Heșnovu-Zernesci-Branu: 12 6re 30 mln- dupft am6<)l 
Zizină: 4 dre după amăițî.
Secuime (S. GeorgI): 1 oră 30 minute ndptea. 
Făgărașă: 4 dre diminăța.
Săcele: 4 dre diminăța.

Sosirea postelorti:

TrenulO 
TrenulO

TrenulO 
TrenulO

Trenulă 
TrenulO

TrenulO 
TrenulO

a)
b)
c)
d)
»)

Dela
fl
V
fl
fl

I.

a)
b)
c)
d)
<9

Dela

Di”n

n
a

A.
la
a
în
la
la

B.
Heșnovă-Zernescl-Branu la BrașovO: 10 Ore înainte da amăijf.
Zizină la BrașovO: 9 ore a. m.
Secuime la BrașovO: 6 dre săra.
Făyărașă la BrașovO: 2 dre diminăța.
Săcele la BrașovO: 6 dre 30 minute săra.

Brașovă
fl
D
»•
fl

Tipografia ALEXT, Brașovă.


