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Din causa S-tei sărbători de mâne, diarulu nn va 
apare pană Sâmbătă

In memoria Iui Francisca Scliuselka.
II.

Brașov0, 28 Augustă, 9 Sept. st. n.

Scliuselka devenise federalistă din convin
gere. Elă era convinsă că prin parlamentarismulu 
și constituționalismul ă vulgară nu se potă mul
țumi și uni popârele monarchiei, era convinsă că 
o liberă înțelegere a tuturoră naționalităților^ nu 
este cu putință, pănă ce nu i se va garanta 
fiăcăreia în parte libertatea sa individuală-națio- 
nală și de dreptă publică. Ficțiunea dualistică 
despre cele două „națiuni libere11 dincdce și 
dincolo de Laita i se părea ridiculă, fiind-că 
vedea prea bine, că ceea ce pentru Nemți și 
Unguri era libertate, pentru celelalte popdre era 
supunere și sclăviă.

Scliuselka a caracterisatu regimulă din pe- 
riodulă primă ală dualismului, întemeiată pe 
egemonia germano-maghiară, numindulă „absolu- 
tismă parlamentară Acestă absolutismă, dicea 
elu, este mai periculosă decâtă absolutismulă pro- 
nunciată și dâcă nu va fi înlocuită printr’o li
beră înțelegere între popdre va duce monarhia la 
peire.

Era în tdmna anului 1868. Mă aflamă în 
Viena ca studinte la universitate. Vești durerdse 
ne soseau mereu din patria. Se decretase fusi- 
unea Transilvaniei cu Ungaria. Se desființaseră 
în modă unilaterală legile, cari garantau egala 
îndreptățire politică-națională a Româniloră ar
deleni. In loculă loră dieta ungară aduse nisce 
legi, prin cari ni se pregătea din nou sdrtea u- 
militdre a unui poporă aservită. Românii, cari 
avură curagiulă a-și esprima în publică nemul
țumirea loră cu aceste neașteptate schimbări, 
erau prigoniți și trași în judecată. In aceste 
momente de adâncă agitațiune și mâhnire aflamă 
o mângâiere citindă critica drăptă ce-o făcea 
Franciscă Scliuselka în organulă său celoră, cari 
în numele „libertății “ voiau să suspendeze și să 
sugrume libertatea maiorității poporațiunei din 
monarchiă.

Intr’o di m’am decisă sălă visiteză. M’a 
primită fdrte cordială. L’am felicitată pentru 
nobila misiune ce și-a luată de a apăra causa 
asuprițiloră. L’am informată mai de aprdpe 
despre cele ce se petreceau în patria mea na
tală, și l’am întrebată dâcă îi convine să publi
ce articuli speciali asupra Transilvaniei, spre a 
lumina opiniunea publică asupra stăriloru de 
acolo.

„’Mi va fi binevenită1* — respunse Schu- 
selka — „dâcă îmi vei scrie câtă de multă 
despre luptele d-v6stre. M’am interesată în tot- 
dâuna de sdrtea Transilvaniei, cu tdte că, măr- 
turisescă, că mie ca și altora nu ne-a făcută 
bună impresiune că deputății, cari au fostă tri
miși din Ardâlă în Reichsrath votau orbișă în 
t6te cestiunile cu guvernulă Schmerling. La 
1865 i-am imputată ministrului Belcredi ca o 
mare greșâlă faptulu, că începuse a părăsi cau
sa Transilvaniei?*

„Și ce ți-a răspunsă ?“ îlă întrebaiu eu.
„’Mi-a (Jisîi Românii din Transilvania 

nu erau ună factoră de sine stătătoră, pe care 
guvernulă centrală să p6tă conta. Acăstă pă
rere a primit’o de sigură dela contrarii d-v6stră 
politici și pote că ea a fostă sprijinită și prin 
atitudinea prea umilită a conducătoriloră d-v6stre. 
I-am disă că se înșălă în importanța și vitali
tatea poporului română și că sacrificândă auto
nomia Transilvaniei va crea în acestă țâră o 
vatră de nemulțumiri, ceea ce nu pdte fi nici 
în interesulu monarchiei, nici în acela ală Un
gariei. “

„Viitorulă va arăta—continuă S huselka — 

că și Belcredi și conservativii maghiari, cari l’au 
influințată, au făcută ună pasă greșită despre- 
țuindă însemnătatea elementului română, care în 
timpă așa de scurtă a făcută progrese uriașe. 
Acăstă însă să nu vă descurageze, luptați înainte 
cu bărbăția pentru drepturile ee vi se cu vină ca 
poporă autohtonă și așa de numărosă și fiți si
guri că va veni cliua în care dreptatea causei 
văstre va eși triumfătdre**.

Acesta a fostă prima mea convorbire cu 
Scliuselka. De atunci în cursă de mai mulți ani 
am colaborată la fdia sa „die Reform** și cu 
tătă deosebirea cea mare de etate s’a stabilită 
între noi o legătură de sinceră amiciția.

Nu numai odată mi s’a dată ocasiune de a 
admira iubirea de dreptate și de adevără a a- 
cestui mare publicistă. Deși, ca omă politică, 
scia se aprețieze greutățile și pedecile de totă 
felulă, elă nu se descuragia nici ună momentă 
în urmărirea nobilului scopă de-a propaga idea 
libertății și a unirei între poporele monarchiei. 

(Ună articulă finalii va urma.)

Abdicarea prințului Alexandru.
Sofia, 5 Septemvre. Situația este forte încurcată 

și în același timpii forte grea pentru Bulgaria. Situația 
n’a intrată pănă acum în nici o fașă bine distinctă. 
Dintr’unO momentă într’altulă ea se păte schimba. Toți 
suntă îngrijiți pentru viitorulă principatului bulgară, și 
nimeni n’a perdută pănă acum speranța în lealitatea 
opiniunei publice a Europei luminate.

A. S. principele Alexandru pare holărîtO a aștepta 
deschiderea Sobraniei și apoi a lua o holărîre decisivă 
în privința plecărei. Cu tăte acestea în cercurile poli
tice există temeri că principele va părăsi Bulgaria și mai 
nainte de 11 Septemvre, tțiua întrunirei Sobraniei. In 
acestă casă principele se va duce la Lom-Palanca seu 
la Vidină și de aci, pe Dunăre, se va îndrepta spre 
Darmstadt, prin Austria.

Sofia, 6 Septemvre. — Astăda situațiunea se a- 
rată mai limpede și temerile ce se manifestau de 2 dile, 
din causa agitațiunei dintre oficerî, începă a dispără. 
Mulți oficerî spuneau fățișă: Nu vomă lăsa pe prințulă 
să plece, vomă face ună actă de îndrăsnălă și vomă 
pedepsi pe toți cei amestecați în conspirațiune.

E adevărată că șefii armatei, ca Nicolaeff, Popoff, 
Mutkuroff și Petroff, cari avură astfelă de idei în pri- 
mulă momentă, după ce intențiunile prințului fură cu
noscute, începură a reflecta asupra consecințeloră unei 
astfelă de purtări și după indemnurile lui Karavelov, 
Stambulov și Radoslavov, cărora le dete să înțelegă că 
în starea actuală a lucruriloru este politică a căuta, ca 
plecarea prințului, care e irevocabilă, să servăscă celă 
puțină Bulgariei. Numai atunci de comună acordă s’a 
făcută demersulă pe lângă consululă Rusiei și colegii 
săi, pentru a le supune dorințele Bulgarilor^ în schimbulă 
plecărei prințului.

Adi diminăță s’a cunoscută răspunsulă făcută de 
guvernulă rusescă, nu la cererile de Sâmbătă ale guver
nului bulgară, der la o depeșă personală a prințului a- 
dresată Țarului, și scrisă în același înțelesă ca disele 
cereri. Sensulă acestui răspunsă, ală cărui textă îlă 
aveți, pare că a liniștită multă spiritele. Se aștăptă la 
ună răspunsă analogă la demersulă făcută de guvernulă 
bulgară. Der ceea ce a contribuită a potoli surescita- 
țiunile oficeriloră este visita ce a făeul’o prințulă atdi 
diminăță în casărmî și în lagără. Dupăce a asistată la 
manevre, prințulă descalecă și încungiurată de statulă 
său majoră și de vre~o 150 de ofițeri,' făcu istoricule 
alegerei sale la tronulă Bulgariei.

„Prin forța lucruriloră, dise elă, în timpă de câțiva 
ani de domnie, politica mea fu în oposițiă cu dorințele 
Rusiei, relativă Ia acăstă țâră, fiind-că acestă politică 
era națională și independentă. S’a spusă că persona 
mea era causa divergințiloră de idei cari s’au manifes
tată între Rusia și Bulgaria. Se va vedea mai târziu, 
decă intr’adevără persăna mea, seu funcțiunea chiar de 
principe ală Bulgariei este ună obstacolă pentru înțele

gerea celoră două țări, în casulă când Rusia ar urma o 
politică covărșităre în Bulgaria. Părăsescă puterea pen- 
trucă presența mea ar putea aduce mari nenorocii! pe 
acăstă țără. Plecă în același timpă cu convingerea că 
independența vostră va fi pălită.<

Prințulă apoi a făcută cunoscută oficeriloră răs
punsulă consuliloră și adaogă: «Țarulfl e ună omă te
nace în ideile sale, der e ună omă onestă. Elă îșl va 
ține cuventulă. Vi-lă recomandă vouă, cari mi ați dată 
probe de fidelitatea vostră pănă la ultimulă momentă de 
a rămână muți și de a susțină noua stare de lucruri.

»Sciu că plecarea mea vă despereză, dăr nu in
sistați, nu căutați a mă rețină, totulă ar fi înzadară.“

Prințulă a fostă aclamată. Doi oficerî respunseră 
dficendă prințului:

„B’ără voi nu va mai fi Bulgaria. Veți 
reveni în mij loculă nostru.»

Prințulă apoi îmbrățișa mai mulți oficerî, cari îlă 
luară în brațe și ’lă duseră pățjă la calulă său.

Prințulă a fostă însoțită de uralele trupeloră. E- 
fectulă acestui discursă va fi fericită și acum pote avea 
mare speranță că liniscea nu va fi turburată, afară de 
noi incidente. Prințulă va trece păte în revistă trupe
le înainte de plecarea sa, care e apropiălă.

O mare întrunire compusă din miniștri, din perso- 
nagiile tuturoră partideloră, printre cari și d. Zankov, și 
din principalii oficerî, va avea locă la orele 5. Se va 
alege regența și se va regula compunerea noului mi
nistere.

Adunarea se va întruni la 11 Septemvre, va pri
mi numai comunicarea despre abdicarea prințului și va 
decide rescumpărarea de cătră stată a palaturilortt prin
țului din Rusciucă și Varna. Pe urmă se va disolva. 
Nu se vorbesee încă de data întrunirei marei adunări 
naționale, care va alege pe noulă prință, der în ori ce 
casă nu va avea locă mai înainte de 2 luni.

Proclamația de abdicare.
filă textulă proclamațiunei de abdicare a prințu

lui Alexandru:
„După ce ne-amă convinsă de tristulă ade

vără că plecarea năstră din Bulgaria va urma 
stabilirea buneloră relațiuni ale acestei țări cu 
Rusia liberătăre, și dupăce amă primită asigu
rarea împăratului Rusiei că independența, liber
tatea și drepturile statului nostru voră rămâne 
neatinse și că nimeni nu se va amesteca în a- 
cerile sale interidre, declară poporului meu multă 
iubită că renunță la tronulă Bulgariei, dorindîi 
a proba tuturoră câtă ne suntă de scumpe inte
resele patriei năstre și că pentru independența 
sa suntemă gata a sacrifica totă, chiar ceea ce 
ne este mai scumpă decâtă viăța.

„Exprimândă mulțumirile năstre sincere pen
tru devotamentul^ ce’mi păstră poporulă în (ți- 
lele fericite, precumă și în dilele triste ce avură 
să trăcă tronulă și poporulă dela sosirea mea in 
Bulgaria, eșimă din Principată invocândă pe 
Dumnezeu pănă în ultimile dile pentru ca să 
dea ajutorulă seu Bulgariei și să o facă mare și 
puternică, fericită, unită și neatârnată.

„Numimă ca regenți pe d. Stambulov, Ka
ravelov și Mutkurov.

„Ordonămu tuturoră cetățeniloră bulgari de 
a se supune ordineloră regenței numite de mine 
și disposițiuniloră sale, și de a pădi țărei liniștea 
pentru a înlătura complicarea situațiunei destulă 
de dificilă a patriei.

„Dumnezeu să protăgă Bulgaria!
„Dată în reședința năstră dela Sofia, astăcji, 

26 Augustă 1886.
(Semnată) Alexandru.

Plecarea prințului din Sofia.

Sofia, 7 Septemvre. — 10 Ore 40 m. — O mare 
afluență de populațiune împrejmuește palatulO, trupele 
garnisonei, fără arme, formau șirulâ in orașe. Oficerii 
erau în curtea din fața palatului. La patru 6re prințulă 
s’a coborîtă in vestibulă, unde erau întruniți funcționarii 
și diferite persăne cărora prințulă le adresa cuvinte de
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adio. Multă lume plângea. In urma prințului veneau 
consulii puteriloră, printre cari și alu Rusiei. Prințulă 
trecu înaintea grupului de oficeri salutândă. Nici ună 
strigătă nu s’a scos ti. Prințulă se sui în trăsură 
cu Stambulov. In alte trăsuri veneau miniștrii, regenții 
și diferite alte personagii. La eșirea din paiață mul
țimea aclamă pe prință și aceste aclamărl au urmată 
pe totă percursulă orașului. Prințulă era în piciâre în 
trăsură cu capulă golă. La eșirea din orașă cortegiulă 
a fostă din nou aclamată prințulă; va sosi mâne după 
amâcjă la Lom Palanca.

Sofia, 7 Septemvre. — 11 ore 50 m. sera. — 
Prințulă primindă corpulă diplomatică de dimineță ’i mul
țumi pentru concursulă morală ce i-a dată și pentru sfa
turile date în momente dificile. Elă a reamintită că pro- 
tocolulă dela Constantinopolă era una din căușele prin
cipale a abdicărei sale, fiindcă acestă protocolă a permisă 
inamiciloră prințului de a spune că e ună simplu fun- 
ționară turcă. Elă a voită se se întorcă în Bulgaria 
pentru a părăsi țâra în dvua mare din libera sa voință 
și nu fiindu tratată ca ună reu-făcetoru.

Prințulă a insistată asupra greutății de a guverna 
țâra în împrejurările actuale. Doresce să înlăture aceste 
dificultăți și speră că sforțările sale voră fi încoronate de 
succesă.

Cestiunea bulgară.
„Pester Lloyd“ dela 6 Septemvre se ocupă 

cu cestiunea bulgară și, dupăce face istoriculu 
evenimenteloru din Bulgaria dela detronare și 
pănă la abdicare, elice că nicăerl nu descopere 
unu motivu politicii s6u moralu, din care să se 
esplice cele întâmplate. Totulîi se reduce la o 
cârtă între cei doi Alexandri, alti Rusiei și alu 
Bulgariei.

Imperatulu Rusiei nu pbte suferi pe Battenbergulu 
și de aceea — continuă «Pester Lloyd* — nu pote ră
mâne acesta pripcipe ală Bulgariei. Asta’i lucru vechiu 
și deci e pagubă de banii ce’i chelfuescă diplomații cu 
călătoriile loră și de limpulă ce se perde cu conferin
țele loră.

Decă chintesența înțelepciunei diplomațiloră constă 
înlr’aceea, d’a dice împăratului Rusiei: «Dâmne. facă-se 
voia ta, precum în Rusia așa și în Bulgaria!< atunci ei 
ară fi putută realisa acăsta multă mai simplu.

Față cu acesta, se nasce întrebarea, că âre Germa
nia său Austro-Ungaria trebuia să declare răsboiu Rusiei, 
pentru ca să susțină pe Battenbergulă pe tronă? Pentru 
Germania n’avemă să răspundemă noi; ea își va îngriji 
însăși de afacerile sale, și pănă acum și le-a îngrijită 
fărte bine, fără să’i pese de interesulă vre-unei alte ’pu- 
teri, număscă-se acesta oricum. Dâr pentru Austro-Un- 
garia trebue se negămu cu hotărîre întrebarea. Parla
mentele și delegațiunile în Austria și Ungaria încă ară 
refusa să aducă vre-o jertfă, cu totă simpatia și adora- 
țiunea pentru prințulă Alexandru, pentrucă nu mai e 
îndoială, că în acestă casă amu ave cu totulă singuri se 
purtămu resboiulă contra Rusiei, deorece Germania în 
momentulă de față — o scimă positivă — mai curendă 
ar fi fostă înclinată să renunțe la alianța cu Austro-Un
garia. decâtă să se arunce, umără la umeră cu noi, în- 
tr’ună răsboiu contra Rusiei din causa afaceriloră per
sonale bulgare.

Arătândă așadăr în cele premerse starea de lucruri 
rușinătâre pentru Europa, spre a constata că lumea di
plomatică și-a eșită din țâțâni, e departe de noi d’a pre

tinde tocmai dela contele Kalnoky, ca elă ca ună mo
dernă Hamletă să o diregă.

VedI bine, tocmai nobilului conte, când pășindu prin 
imposantele spațiuri ale palatului său de pe Ballplatz se 
opresce înaintea portretului în mărime naturală ală prin
țului Metternich, pote să’i trâcă prin capă gânduri cu to
tulă particulare. Monarhia nostră ’n’a jucată totdâuna 
ună astfelă de rolă ca în acestă momenlă. N’avemă pă
reri înalte despre politica prințului Meternich; ea a fostă 
rea și n’a adusă bine nici monarhiei nostre, nici Europei, 
dăr a impusă, căci prințulă scia ce voia și, decă se’ntem- 
pla ceva în Europa în contra voinții sale, în Italia. în 
Spania, în Elveția, atunci îndată punea puternica sa mână 
și îndrăsnețului i-a stată și aci noroculă de partea sa. 
Adi trebue se ne mulțămimă cu ună rolă multă mai mo
destă, dăr celă puțină acesta trebue să ne silimă a-lă 
esecula cu onâre și cu hotărîre. Decă în Europa numai 
avemă să vorbimă chiară nimică și pe nimenea 
să nu mai putemă contradice, atunci fără voiă ar trebui 
să ne ’ntrebămă, pentru ce amă cheltuită noi în ulti
mele două decenii peste 2000 milione pentru armată, 
pentru ce amă introdusă obligămentulă militară generală 
și pentru ce acum de curendă amă votată legea glăte- 
loră, care atâtă de adâncă lovesce în viâța fiecărei fa
milii? Decă contele Kalnoky nu se decide a întrebuința 
mijlocele estreme de putere ale monarhiei, spre a susțină 
pe tronulă bulgară pe prințulă battenbergică,atunci nu’i 
va cădă greu a primi pentru acăsta absoluțiunea de 
cătră corpurile politice representative; nu acesta e ces
tiunea la care începe pentru elă «Hic Rhodus, hic 
salta«; cestiunea decidălâre e: Ce se va întâmpla mai 
departe în Bulgaria după detronarea prințului Alexandru?

De ani de dile se întâmplă acolo lucruri alâtă de 
surprindă! âre, încâtu nimenea nu pote da ună răspunsă 
la acăstă cestiime. Der așteptămă cu hotărîre că minis- 
trulă nostru de esterne nu va perde din ochi cestiunea 
principală și, ori cine ar fi pe tronulă Bulgariei, nu va 
permite astfelă de transformări, care vatămă interesele 
monarhiei nostre, care periclităză resultatele congresului 
dela Berlină, cu atâta greutate dobândite, său care ară 
face din ele unu obiectă de noue transacțiuni și compen- 
sațiunl. Dorimă și sperămă că buna înțelegere între mo
narhia nostră și între Rusia să dureze câtă se pote mai 
multă, dăr tema de ună conflictu cu Rusia nu p6te for
ma pentru eternitate singurulă principiu conducetoru pen
tru politica esternă a monarhiei austro-ungare, și decă— 
ceea ce nu dorimă, der nu e imposibilă — s’ar ivi odată 
momentulă decisivă, atunci va fi forte bine, să ne adu- 
cemă aminte de răspunsulă, ce l’a dată odiniără contele 
Andrassy unui domnă fărte susă situată, cândă acesta 
se esprimâ îngrijată : «Rușii îmi pună formală pistolulă 
în peptă». Contele Andrassy răspunse liniscită: «Lasă’i 
să’lă slobâză, că n’are capsă».

Ungurii și Cehii.
Se scie că încheierea pactului austro-ungară a în

tâmpinată greutăți în cestiunea vamală și a băncii. Ma
joritatea parlamentului austriacă a făcută unele modifi
cări în paclă, de care Ungurii nu vrâu să scie nimică. 
Astfelă încheierea pactului s’a amânată pentru viitorea 
sesiune parlamentară. Intr’aceea pressa cehă se ocupă 
mereu de cestiunea băncii, âr pressa ungurăscă cântă 
mereu pe vechea cârdă, că nu cedeză nimică. Repro- 
dueemă unele observațiunl dintr’ună recentă articulă ală 
oposiționalului „Pești Naplo“, ce lă aprobă și guverna- 
mentalulă «Pester Lloyd«, căci după cum dice acesta 
în asemenea cestiunl nu esislă deosebire de partidă. Ob-

servațiunile lui „Pești Naplo" sunlă forte interesante, 
din pricină că atinge și cestiunea federalismului, de care 
Ungurii fugă ca dracu de tămâiă. Etă ce scrie foia un
gurâscă :

«Cehii au făcută din cestiunea băncii o cestiune 
principiară; ea e și pentru noi o cestiune principiară. Un
garia este ună stată „unitară14, a cărui limbă de stată 
înarticulată în legi este cea ungurâscă, noi nu întrodu- 
cemă aci nici ună federalismă și autonomia Croației este 
circumscrisă; financele și băncile nu intră în cadrulă ei. 
Pe monetele unguresc! este numai încrustare ungurâscă 
și pe o parte a noteloră de ' stată comune numai tipă
rire ungurâscă; și nici la notele de bancă nu pâte fi 
altfelă. Acesta-i dreptulă nostru, la elă ținemă strânsă. 
Celelalte reguleze-și-le Cehii cu guvernulă și cu legisla- 
țiunea loră. Tisza a creată în anulă 1877 o nouă afa
cere comună pe (|ece ani: dualismulă băncii. Cestiunea 
e clară: sân o bancă dualistică, seu o bancă ungurâscă 
de sine stătătâre. Banca dualistă presupune două di
recțiuni deopotrivă îndreptățite, care stau una cu alta în 
legătură organică, âr nu trei, patru, cjece sâu douădeci 
de direcțiuni. De aceea organismulă băncii nu se pote 
face obiectă de esperimenle federaliste, căci în acestă 
casă Ungaria s'ar reîntârce dinspre banca comună, fiind
că nu pote permite a se introduce m viile sale filoxera 
federalismului. De aceea, ce dotațmne primesce filiala 
din Praga și cum se satisfacă prin bancă pretențiumle 
de credită ale Cehiloră, nu ne înteresâză, fiindcă pe noi 
nu ne privesce acâsta; noi avemă numai problema d’a 
fixa în lege, ca dotațiunea Ungariei să fiă corăspuncjă- 
tore și banii să nu se potă căra din Budapesta, ci în 
faptă să se întrebuințeze pentru învioșarea comerțului 
nostru. Suntemă cu tote astea convinși, că pretențiu- 
niloră de credită și naturei economice a țării nostre nu 
corăspunde nici bancă dualistă comună, cu atâtă mai 
puțină o bancă federalistă. Și decă oposițiunea Cehiloră 
în cestiunea băncii ar fi să ducă la înființarea băncii 
unguresc! de sine stătătore, atunci amă datora Cehiloră 
numai mulțămită. Cereriloră loră însă nu le vomă da 
consimțământulă nostru, dâcă acestea se formulâză în 
Reichsralh atâtă de aspru, ca în adunările alegătorilor^. 
De ârece noi considerămă sinceritatea ca cea mai bună 
politică, amă făcută aceste observațiunl mai nainte, nu 
din intențiune dușmănosă, ci amicală. Căci nu vremă 
să venimă în conflictă cu nici o națiune vecină și con- 
tămă pe alianța nedivisată a Austriei, tocmai așa pre
cum acâsta se pote sprijini totdâuna pe întrâga Ungariă 
„unitară11.

SOIRILE DILEL
Să seiă că d. Leopold Ludwig, fabricantă din 

Brașov ă, a cerută consiliului comunală din Bucu- 
resc! ună locă pe care să clădâscă o fabrică, strămu- 
tândă acolo instalațiunile sâle dela Brașovă, Consiliulu 
comunală, discutândă acestă cerere, a admisă a se ceda 
d-lui Ludwig cu suma de 5000 lei ferenulă comunei 
rămasă din vechia tăere de pe splaiulă stângă ală Dâm- 
ooviței, vis-â-avis de abatoriu, cuprincjândă o suprafață 
de 9954 m. p., 25 și cu condițiunile următâre: 1) I). 
liudwig să fiă îndatorată ca, în termenă de ună ană 
dela data cesiunii, să aibă construită pe acestă terenă o 
fabrică de țăsâturi de lână, care să ocupe celă mai pu- 
.ină 50 lucrător! români pe di, condițiune care nefiindă 
îndeplinite cesiunea locului să rămână ea nulă și nea
venită și terenulă să reintre în proprietatea orașului. 2) 
Fabrica să se construiască după planuri presintate de d.

FOILETONU.

Slăbicinn-i
(de N. Trimbițoniu)

D-lă Curcubetă de 7 săptămâni s’a însurată, fă- 
cendu-să gazdă de casă. Multă s’a cugetată pănă a fă
cută acestă pasă, a și luată pe d-ra Plopenl, firesce 
mai întâiă a cerut’o și la întrebarea că ce oficiu are, 
răspunse că e funcționară la magistrată, căci tote scri
sorile trecă prin mâna lui, — cari trebue să se deco- 
pieze.

Nu a fostă dedată cu viâța familiară, așadâră a 
trebuită multe să sufere dela iubita sa; dâr mai târdliu 
cugetă: «nu voiă mai suferi, eu sunt domnă și eu tre- 
bue să fiu mai mare.“

Intr’o di eșindă dela oficiu, nu merse acasă punctă 
la 12 6re, ci cam întârdiâ pănă la l1/a ore, unde? nu 
se scie.

Nevasta sa, care pănă atunci l’a așteptată cu prân- 
(Julă gata, când d-lă Curcubetă întră în casă îl dise cu 
gură mare: »Unde ai fostă? Ce-ai făcută? Pe unde ai 
umblată? N’ai sciută că prândulă e gata ? Acum mâncăi»

Cu Jaceste puse prândulă pe masă, constătătoră 
din: supă cu tăeței, carne cu întinsătură, curechiă și 
friptură de gâscă.

De năcază și ca să se arate pre sine mai mare 

în casă, supa o sorbi totă, carnea totă așa, să puse și 
la curechiă pre care încă îlă împuțină de jumătate, 
dâr cu mare părere de rău trebui să vâdă că favorita 
friptură de gâscă nu o mai pote mânca, fiind deja să
tulă. începu deci a fuma grosă din pipă.

Dâmna totă aștepta să încâpă odată și la friptură, 
căci scia că-i place, dâr vâijendă că nu se mai apucă dise:

, Pentru ce nu mâne!? Altădată’țl plăcea friptura 
âr acum nu? Nu, că cine scie unde ai fostă pănă a- 
cum, de ai mâncată, ai băută și ți-ai petrecută, și acum 
vi la mine sătulă. Pune-te îndată și mâncă totă!»

Elă în locă să mânce, dorindă să vâijă ce va mai 
fi, nu răspunse nimică, ci fuma grosă, ținândă piciorele 
încrucișate și uitându-se la fumă

Atâta i-a trebuită dâmnei, și dise: «Tu nu te le
gitimez! înaintea mea ? Ba încă îmi fac! în ciudă ? Pen 
tru ce mai luată, dâcă faci cu mine așa? Când mai lu
ată ai 4'sb c& iubesc!, acum îți bați joeă de mine? 
Vai săraca de mine! Vai amărîta de mine! Vai pusti
ita de mine! Dâmne scapă-mă de acestă tirană ! Ne 
mai putendu dice nimică, să lăsă pe fotoliu.

D-lă Curcubetă, care nu dicea nici ună cuvântă, 
nu scia ce să facă? să rîdă sâu să se roge de ertare. 
In fine se lăsă de amândouă aceste, se decise ca mai 
bine să tacă.

Nu avu multă vreme însă de cugetată, căci dâmna 

sa se sculă de pre fotoliu dicândă: „Aha! tu nu dici 
nimică, când vedî că de slabă ce suntă nu mai potă 
sta pe piciâre, ci era gata să mai moră de pe partea 
ta! Dâr sciu eu ce se facr: fotoliulă ală meu, scaunele 
suntă ale mele, totă ce e în casă este ală meu, ba încă 
și ghetele din piciârele tale suntă ale mele, căci eu le 
am cumpărată ; tâte le voi duce și te voiă lăsa singură, 
apoi trăesce cum îți place. Atunci vei vedea câtă de 
bine e a nu-ț.I stima și onora femeea.

Aceste dlicendă se duse in cealaltă odaiă, se îm
brăcă ca se plece și uitându-se pentru ultima oră în o- 
glindă, se vadă ce face — bărbatulă său, și văcjăndă că 
elă se află totă în aceea posițiă, plecă luându-și remasă 
bună dela iubitulă său eu cuvintele următore :

«Preste o oră va veni carulă însoțită de comisa- 
rulă de polițiă, să ducă totă ce e ală meu din casă,’ 
și trânti ușa încâtă se spăimântă d-lă Curcubetă, care 
chiară atunci era să se scâle de pe scaună și să-o che
me înapoi, dâr vădendu-o că nu merge dreptă înainte, 
ci se opresce ca să’lă mai privâscă odată, sâu spunând 
mai dreptă, să vadă, nu cumva a plecată după dânsa, 
ârăși se puse pe scaună, așteptândă și finitulă come
diei, care din glumă subțire să făcu grâsă.

Nu preste multă iubita sa, care l’a fostă lăsată, ârăși 
se întorse acasă și de bucuria, era să se râge de ertare, dâr 
dorindă să vâdă comedia întrâgă se reținu și de astădată. 
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Ludwig și aprobate de primăriă. 3) Valărea locului, în 
sumă de 5000 lei, să o verse la casa comunală, în patru 
rate anuale, cu începere dela ântâiulă ană, după punerea 
în esploatare a fabricei. Toi deodată consiliulă decide ca 
primăria să denunțe contractată de închiriere esistentă 
pentru loculă în cestiune, dăcă d. Ludwig va accepta 
espusele condițiunî. Fabrica de a cărei strămutare e 
vorba să află în strada Blumenau, 238 (Brașovă) și a 
espusă la esposițiunea dela Brașovă, sub numele d-lui 
Augustin Ludwig.

—x—
Cu ocasiunea întrunirii delegațiuniloră, ministrulă 

comună de răsboiu va discuta cu acelea mijlâcele 
d'a se da trupeloră o a doua mâncare caldă după mo- 
delulă franceză. Bine ar fi să li se dea de două ori pe 
di mâncare cu carne, cum se dă trupeloră în România.

—x—
Causa vice-protopopului Petru Vlassadin în

doi ă ca «delictă de agitațiune», ce se trăgănesce de 
atâta timpfi, precum se vede din pricina «temeiniciei" 
acusațiunii, se va pertracta la tribunalulă din Turda în 
18 Septemvre n. la 9 âre înainte de ame4I.

—x—
Cunoscutulă istoriografă și filo-română, profesorul fi 

Dr. PiC din Prag a, se află de câte-va dile în Cer
năuți, unde studiază unele documente aflătore în arhiva 
comitetului țărei, în arhiva fondului religionară și la per 
sone private, scrie .Națiunea".

—x—
Fdia oficială din Viena publică următârea tele

gramă din Dorn a: Cu ocasiunea pertractării cașului 
de turburare a posesiunii intre fondulă reli- 
gionarfi ală Bucovinei și între comuna Bor- 
gotiha din Ardealfi în partea pădurosă Poiana Stampii, 
comisiunea judiciară trimesă acolo din Vatra Dornii, 
adjunctulfi Skiniufza, representantulfi procuraturei finan
ciare, Dr. Kehlmann, pe când voia să esamineze locuia 
din cărtă a fostă împedecată cu forța pe pământulă 
austriacă de cătră br. Banffy, fișpanulfi comitatului 
Bistrița, care apăru cu 35 de gendarmi unguresc! sub 
comanda unui sublocotenenții.»

• —x—
Corespondentul^ din Timișora alfi cjiarului .Egye- 

terlâs» spune ca sigură, că contrariu sciriloră răspân
dite, în înțelesulii cărora ar fi fostă să se înlrunescă 
congresulă bisericii sârbesc! pe la finea lui 
Octomvre la Carloviț,— congresulfi nu se va întruni 
în anulă acesta. In sinodulă episcopescă, conchematfl 
pentru 15 Septemvre la Carloviț, se va întregi scaunulîi 
episcopescă vacantă ală Verșețului.

—x—
La Congresulfi anți-semitică din Bucu

re scl România e representată de d-nii Ed. Gherghel, 
senatorii, căpitanulfi Moroiu, Cristu Negoescu, profesoră, 
I. Polichroniadi, directorulă diarului „Deșteptarea", și d. 
Butculescu, deputată. Mai suntă representanțl din Făl
ticeni, Craiova, Pitești, Giurgiu, Tergoviște și alte orașe. 
Din străinătate au sosita : D-nii Jacques de Rier din 
Francia, Zdenko Klebelsberg, Komlossy Ferencz și 
Adam Petroczy din Ungaria.

De pe la Reghinulu săsescil, Augustă 1886.
Vedfi cu surprindere că nu vi s’a scrisă de aici nimică 
despre edificiulă școlară. Acesta e nou, căci în anulă 
trecută inspector ulă regescă amenințase cu închiderea 
scdlei de cumva se va mai începe învețământulă în zi
dirile cele vechi; banii dela celea 1—2 petreceri de veră

Cum întră în casă, domnă-sa începu:
«Ai vrea să mă ducă, ha? dâr nu mă voifi duce, 

aci voi șede, să vădă ce-mi vei face. Tu să mă faci 
să părăsescă casa acesta? Oh, Domne! pentru ce mai 
lăsată? Mai bine ia-mă de pe lume. «picând vre-o 
câte-va »au" și ,vai“ se lăsă leșinată pe fotoliu.

Mai multă nu putu suferi d-lă Curcubetă. Aruncă 
iute pipa, luă o sticlă de pe dulapii, seduse la nevastă- 
sa și dise:

Jarte-mă, dragă, că nu voiă mai face așa, și pănă 
îți voiu spune unde am fostă, trage d;n sticla acesta 
mirosfi de oțălă pe nașă."

«Dâr — unde-ai — fostă?»
«Am fostă, dragă la croitoră și-am tocmită să-ți 

facă haine de <|<ua numelui tău,» ărtă-mă dragă și te 
scâlă.

„Du-te și mănâncă totă de pe masă.»
Se duse d-lă Curcubetfi și mâncă iotă de pe masă 

După aceea dr veni și întrebă.
Mai măniie-te, dragă?
,Ba nu mă mai mănii, numai să mergemă la croi

toră să-mi alegă eu haina.»
«Bine dragă, der pentru ce strâmbi așa din naști?
»Pentrucă tu în locă de oțetă ai adusă sticla cu 

petroleu.»
Grădisce, Augustă 1886.

incurși nu au fostă de ajunsă ci a trebuită Rev. d. 
protopopii din ală său propriu a sacrifica, asemenea și 
domnulii advocată P. Barba spre a vede terminată edi
ficiulă scolastică. Acela s’a terminală cu ajutorulă Pro- 
vedinței și cu a âmeniloru, în cari se încrede națiunea 
și superioritatea, și astăzi emuleză cu celelalte edificii 
școlare a celorlalte națiuni din Reghină.

De câte ori mai fericită ar fi fostă acestă ținută 
românescă, decă ar fi fostă intr’însulă Omeni de lumea 
nouă, bareml cu 15 ani înainte de asta. Decă nu au 
fostă atunci, avemfi acum, și cu tote acestea cu totă ze- 
lulă și abnegațiunea și stăruința Omeniloră presenți îneă 
stămă cu câteva decenii îndărăptulă altora din acestă 
orașă și ținută românescă; der pentru aceea nu-i de 
desperată, căci provedința divină nl-a trimisă și dată 
Omeni, pe cari acestă ținută de-i va urma și asculta în 
scurtă timpă Românulfi și-a ajunsă scopulă, căci și pănă 
acum nu a fostă pe aci Românulfi celă din urmă.

Cu adevărată zelfi apostolică și abnegațiune din 
răsputeri lucră și va lucra Rev. d. protopopii gr. cat. 
Basiliu Rațiu, earele cu manierele sale plăcute, cu tac
tica, cu purtarea și cu zelulă său pune în uimire și ține 
în respectă și pe străini, mai încolo zelosulă și aetivulă 
Barbu, totă asemenea buni Români suntfi Eug. Crișiană, 
Dr. Ceușiană și alți mulji din Reghină, cari laolaltă cu 
ceilalți omeni cu carte din locă, și giurfi, punăndu se în 
conțelegere potă storce respectă dela celelalte naționa
lități, numai să voiâscă și să fiă uniți în sâmțirl și în 
cugete, precum dice poetulfi.

Decă inteligința română din Reghină și giurulă 
său va pune umără la umără se va uni laolaltă în cău
șele națiunale—nu mai este nimică de dorită, cu atâtă 
mai vărtosă că precum pe airea așa și aici — și încă 
nu numai aci în orașă — suntă și din secsulă frumosă 
adevărate Române, cu simțăminte nobile, cari îmbrățișeză 
și cu bucuriă se intereseză de causa Românului, — ba 
și în provincia precum se păte lua de modelă dOmna 
Livia Șandoră născută Popă; acestora la toți le do- 
rescă sănătate și bună înțelegere ca, cu toții dimpreună 
să conlucre la edificarea marelui edificiu națiunală ce se 
recere a se înființa în acestă ținută curată românescă.

Călătorulfi.

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

SOFIA, 7 Septemvre. — Prințulu Alexan
dru a primită corpulu diplomaticii, căruia îi mul
țam! pentru sprijinulu moralu ce i-a dată, facă 
mențiune de protocolul^ din Constantinopolu, 
care e una din căușele principale ale abdicării 
sale. Prințulu s’a reîntorsu de aceea, pentrucă 
ca omă liberă și cu voință liberă se părăsăscă țâra. 
Proclamațiunea prințului mulțumesce poporului 
bulgarii pentru alipirea ce i-a dovedit-o, numes- 
ce pe Stambulov, Mutkurov și Caravelov regenți, 
recomandă manținerea ordinei spre a se evita 
încurcături, dupăce și așa patria se află într’o 
grea situațiune. Săra părăsi prințulu palatulă, 
se sui cu Stambulov în trăsură și în ovațiunile 
poporului plecă la Lempalanca, unde sosesce 
a<|l dnpă am^dl.

BUCURESCÎ, 8 Septemvre. — O soire 
gravă primesce din Belgradu „Românulu“ : Par
tida ruso-filă din capitala Serbiei, ge- 
16să, să vede, de cele petrecute la Sofia, ar fi 
pregătită aceiași înscenare și acolo, 
în publică pare că domnesce o mare nedumerire 
despre starea lucruriloru și despre ceea ce p6te 
să aducă $iua de mâne, și pe fața unora se ce- 
tesce îngrijirea 6r pe fața altora neliniștea și ne
răbdarea.

DIVERSE.
Lucruri de artă. — „Revista Politică" din Buco

vina scrie următârele: pilele acestea s’au expediată la 
Cernăuți câte-va obiecte de artă lucrate de parochulfi 
Severă Orbană. Aceste obiecte de artă suntfi unii șahfi, 
o cruce și unfi cuțită de hârtiă. Atragemă atențiunea pu
blicului acestorfi asupra obiecte, care trebue să fie vâdute 
și admirate, căci tote suntfi lucrate de mâna d-lui Severă 
Orbană, cu ornamente săpate în lemnă cu deosebită 
gustă și precisiune. Șahulă este o lucrare atâtă de gin
gașe în felulă său, încâtă privești cu mare plăcere și 
mulțămire figurile și măiestria loră executare. Figurile 
regelui și a reginei suntă portretele regelui Carolă și re
ginei Elisabeta, forte bine nemerite și executate; pionii 
(Bauern) suntfi figuri energice și frumose de dorobanțl- 
curcanl; alergătorii suntu vânători diă armata română, 
er turnurile represintă cele patru întăriturî luate de Ro
mâni în ultimulfi răsboiu, și pârlă pe flamurele loră in- 
scripțiunile : Plevna, Gri vița. Rahova, Vidin : Visitătorii 
exposițiunei se voră opri cu mulțămire lângâ acestă o- 
biectă. Dâr totă atâtă de măiastră este crucea și cu
țitul. Crucea cu chipulfi lui Chrislosă, a Maicei Dom

nului și a sfintei Treimi este săpată în lemnă de socă 
cu deosebită măiestriă și gustă, frundele minunată tăiate 
in lemnă, ce împodobescă și postamentulu precum și 
inscripția Nihil sine De o de la piciorele Mântuitoru
lui te opresefi locului și nevrândă admiri acestă lucru 
de artă. Decă considerămă, că părintele Severii Orbană 
nu a învățată nicăieri sculptura în lemnă, cum că este 
autodidactă în acestă privință, și cum că numai cuțita- 
șulfi său și o mică daltă produce aceste lucrări de mă- 
estriă, atâtă valorea acestoră lucrări câtă și a părin
telui Orbană creștea înaintea ochiloră noștri. încă odată 
at 'agemă atențiunea publicului asupra acestoră obiecte, 
cari nu ne îndoimă că voră fi premiate la exposițiă.

Unt) Români) în sclavia turcescă. — piarulă «Ga
lații" comunică, că în 24 curentă a intrată în Galați ună 
Română, care a stată 21 de ani în slăviă. Acestă Ro
mână se născu în sătulă Tanacă, județulă Vasluiu. In 
etate de 5—6 ani fu furată de ună Turcă și dusă 
în Asia mică la Trapezonda și ținuta în sclăviă 21 
de ani. Nisce călugări greci au voitfi să-lfi răscumpere, 
dâr răpitorulă nu voi sâ-lă vândă cu nici ună preță. 
Aceiași călugări îlă liberară acum în urmă preparându’i 
mijlâcele spre a pute fugi și apoi îlă provăcjură cu ună 
pașaportă falșă turcescă, cu care bietulă Vasile din Vas
luiu se întorse la Odesa și de aci la Galați. Dusă în Asia 
mică fu turcită și i se dădu numele de Omerfi. Vasile 
Omerfi, sosindă în Galați, ceru să fiă dusă la d. prefectfi, 
care se informă asupra trecutului lui prin ajutorulă unui 
interpretă, căci Vasile Omerfi nu mai scie decâtă câteva 
cuvinte românesc!, precum: ferâstră, ușă, casă, apă, tată, 
mamă etc. Elfi nu sciă numele său de familiă și nu putu 
indica sigură etatea în care fu răpită. D. prefectfi ate- 
legrafîată imediată prefecturei din Vasluiu, cerendă in- 
formațiuni,

Cutremuri) de pământii. — Cutremurulfi de pă
mântă ce s’a simțită în dilele trecute în Grecia, este 
unulă din cele mai îngrozitore ce a lovită acâstă țâră. 
Dela Larisa și pănă la capulfi Matapan, și dela Corfu și 
pănă la Sunlum, n’a scăpată nici unfi oraști și nici ună 
sată de efectele lui. Au fostă trei sguduiturl de pă
mântii în direcțiunea dela Sudă-Vestă spre Nordă-Est, 
cari au dăinuită aprâpe 25 de secunde fiăcare. Este de 
observată că, pe timpulă nopței când s’a produsă acestă 
fenomenfi, presiunea barometrică a fostă în Grecia mai 
mică decâtă în oricare altă parte a Europei, ceea ce 
dovedesce odată mai multă că cutremurele de pământă 
se întâmplă câteodată și când presiunea atmosferică 
este tarte slabă. Efectele cele mai desastruase au fostă 
constatate în partea de Sudă-Vestu a Moreei, unde s’au 
distrusă orașe întregi. La Filiara au fostă scose 73 
cadavre de sub ruine. Este de temută că numârulă 
victimeloră în totă Grecia se va urca la celă puțină 300. 
Guvernulă din Atena a trămisă îndată ajutoră în tote 
părțile. Dintr’ună memoriu alfi profesorului Palmieri din 
Neapole, reese că cutremurile de pământă din Grecia au 
coincidatfi cu o sporire a activității vulcanice a Vesu- 
vului. De faptă, în același timpă, când se,, produceau 
sguduiturl de pământă la Filiara, la Gargagliano și în 
alte părți, Vesuvulfi aruncă mare de lavă la o înălțime 
enormă. Se pare că centrulă cutremuriloră de pământă 
constatate în Grecia, a fostă în mare, la dece leghe spre 
sudfi-estă de Zante, la unfi punctă unde cablulfi tele
grafică a fostă ruptă. Ultimele informațiuni spună că 
mai tote casele din Calacolo și Pyrgos suntă în ruină, 
împreună cu catedrala acestui din urmă orașă. Patras și 
tote insulele Ionice, în deosebi Corfu, unde înălțimea 
edificieloră face ca cutremurile de pământă să fiă forte 
periculâse, au suferită de asemenea forte multă.

Abdicarea lui Alexandru. — Pe când în marele 
teatru ală lumei afacerea lui Alexandru alfi Bulgariei încă 
totă ține înlănțuită atențiunea generală, veselulă poporfi 
ală actoriloră dela teatru vienesă a esploatatfi acâstă ac
tualitate politică pentru o frumâsă glumă de culisse, ce 
ni-o istorisesce „Vorstadt-Zeitung". Când Alexandru Gi
rardi, uniculă stăpânitoră comică, voi se intre într’o sâră 
din săptămâna trecută în garderoba sa, întâlni la intrare 
trei figuri învălite de nu se cunosceau. Una din ele îi 
îmână o fâ'ă de hărtiă scrisă și o cerusă, și tote trei îi 
strigară unisonă: ,Să abdici, Alexandre!' Fără să facă 
vre-o mină, Girardi luă creionulă și scrise sub documentă 
• Dumnecjeu să protâgă teatrulă vienesă!—Alexandru." 
După acâsta se informă dela unulă din cei învălițl, în 
care recunoscu îndată pe colegulă său Ioseffy, când plecă 
la Lembergă celă mai apropiată trenă. Ambasada rusă 
deocamdată nu s’a amestecată în afacere, cu tâte astea 
se pare că Alteța Sa comică Girardi și fără de asta se 
simte sigură pe tronă.

OS* Numere singuratice ă 5 cr. din „Gazeta 
Transilvaniei* se potă cumpăra în totungeira 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciur cu.

Editoră: Iacobîi Mureșiauu.
Redactară responsabilă Dr. Aurel Mureșiaun
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*5uxaul n la bursa de Viena 
din 7 Septemvre st. n. 1886.

Rentă de aură 4°/0 . . . 107.55
Rentă de hârtia 5°/0 . . 94 70 
Imprumutultt căilori ferate 

ungare........................—. —
Amortisarea datoriei căi- 

lorti ferate de ostfl ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.40

Amortisarea datoriei căi- 
lortt ferate de ostfi ung. 
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei căi- 
lorC ferate de ostd ung. 
(3-a emisiune) ....------

Bonuri rurale ungare . . 105.50
Bonuri cu cl. de sortare 1C5.25 
B nuri rurale Banat-Ti- 

zmșfl.......................  . 105 25
Bonuri cu cl. de sortare 105.25 
Bonuri rurale transilvane 105 25

Bonuri croato-slavone . . 105.—
Despăgubire p. dijma de

vină ung............................99.75
ImprumutulO cu premiu 

ung................................. 121 —
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 127.—
Renta de hărtiă austriacă 84.75
Renta de arg. austr. . . 85 30
Renta de aură austr. . . 118 50
Losurile din 1860 . . . 140 30
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................ 863 —
Act. băncel de credita ung. 288.—
Act. băncel de credita austr. 278 10
Argintuia —. — GalbinI

împărătesc! ................. 5.95
Napoleon-d’orI .... 9.98
Mărci 100 împ. germ. . . 61.70
Londra 10 Livres sterlinge 126.05

i 
i 
I

JBsaffsat d© Bu©ws.’©sci.
Cota oficială dela 27 Augustă st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). 93- 94—
Renta rom. amort. (5°/0) 95 — 96—

> convert. (6°/0) 87Va 88^2
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32— 35—
Credit fonc. rural (7°/0) . 103i/2 iot—

> „ „ (5°/o) - 87— 88—
> » urban (7°/0) . 100— 101—
2> , (6°/o) • 92 — 93—
> > (5°/o) • 82— 83—

Banca națională a României 500 Lei 1010 1035
Ac. de asig. Dacia-Rom. — —

« > > Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 13.75 14.25
Bancnote austriace contra aură. . 2.01 2.02

Cursulu piațai Brașovii 

din 7 Septemvre st. n. Î886

Bancnote românesc! . . , . Cump. 8.68 Veml.. 8.72
Argint românesc .... . . » 8.57 8.62
Napoleon-d’orI................. . . » 9.96 9.99
Lire turcescl..................... . . » 11.27 A 11.30
Imperiali......................... . . » 10.26 * 10.29
Galbeni............................. . . > 5.88 > 5.92
Scrisurile fonc. »Albina» . . » 100.50 • 101.50
Ruble Rusesc!................. . . > 121.V, > 122. »/a
Discontulă . . . » 7—10 °/0 pe ană.

Nr. 685/1886.

In 27 Septemvre st. n. a. c. la 10 6re a. m. se va țină în co
muna Cugieriu (Kudsir, comitatulti Huniădărei) prin unu delegatu 
alu subscrisului comitetii licitațiune minuendă pentru edificarea unei scâle 
elementare cu patru clase în comuna numită.

Acesta se aduce la cunoscință publică cu acelu adausfl, cum-că 
fie-care licitantă are se depună 5°/o din prețulu de esclamare statoritu 
cu 8525 fi. v. a.

Materialulu de pătră, cărămidă și năsipu, ce-lîi prestăză întregii 
comuna Cugieriu, nu se cuprinde în suma de susu.

Oferte în scrisă provăijute cu vadiu se primescă până la înce
perea licitațiunei de cătră președintele eforiei scâlei grănițăresci din 
Cugieriu.

Planulă, devisulă, preliminăriulă și condițiunile speciali de edifi
care stau spre intuițiune pănă în 18 1. c. la subscrisulă comitetă ad
ministrativă (Strada Urezului Nr. 6.) ăr din 19—27 1. c. la eforia șco
lară grănițărăscă din Cugieră.

Sibiiu, în 7 Septemvre 1886.
Comitetuli administratori de fonduli scolastici aii foștilor îi 

grănițeri din regimentuli 1. români.

5761/1886. t.k. sz.

Ărverfei hirdetm&iyi kivonat.
A brassdi kir. torvănyszăk mint tkvi hatăsâg kdzhiriA teszi, hogy 

Steriu Constantin văgrehajtatonak Botfalvi Hromm Iânos văgrehaj tâst 
szenvedd elleni 2700 frt. toke kovetelăs ăs jăr. irânti văgrehajtâsi iigyă- 
ben, a brassdi kir. torvszdk teriiletăn levd, a Botfalva hatârân fekvo 
Botfalvi 1255 sz. tjkv. A a + 1 — 18 rendszâmu fekvokre az ârverăst 
578 frt. ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban elrendelte, As hogy a fenti 
ingatlanok az 1886. 6vi Oktober 116 19-ik napjăn d. e. 9 6rakor Bot- 
falu irddâjâban megtartando nyilvânos ârverăsen a megâllapitott kikiâl- 
tâsi ăron aiul is eladatni fognak.

Arverezni szând6koz6k tartoznak az ingatlanok becsărânak lO°/o-ât, 
văgrehajtato ds kdpviseloje kivdteldvel kdszpdnzben, vagy az 1881. 60. 
t. cz. 42. §-ban jelzett ârfolyammal szâmitott ăs az 1881. dvi november 
1-dn 3.333. szâm alatt kelt igazsâgugyminiszteri rendelet 8. §-âban ki- 
jelolt 6vaddkkdpes drtdkpapirban a kikuldott kezăhez letenni avagy az 
1881. 60. t. cz. 170. §. drtelmdben a bânatpănznek a birăsâgnâl elo- 
leges elhelyezdsdrol kiâllitott szabâlyszerii elismervdnyt âtszolgâltatni.

Kelt Brassdban, 1886. dvi Iulius h6 24-dn napjân.
A kir. torvdnyszdk mint tkkvi hatosâg.

Bisztray, Jakab Alajos,
h, elnok. jegyzo.1—3
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DESCHIDE ABONAMENTE ANULU Î88@ LA: f
„ Amicul U Familiei/ țfiaru beletristicii și enciclopedicu-literaru cu ilustrațiuni. Va eși în l-a și a 15-a g. a lunei în numeri 

câte 2—3 c61e; și va publica poesii, romanurl, novele, schițe, piese teatrale, studii sociale, asticoli scientificl, amănunte de instrucțiune și dis- Cjl 
tracțiune ș. a. Prețulti. de abonamentfi pe anulu întregii e 4 fl. pentru România 10 franci plătibili și în bilete dc bancă și în timbre poștale.

„Preotulii Românii/ ț)iarti bisericescu, scolasticii și literară. Va eși în broșuri lunare câte 23,fi—31/* cdle ; și va publica articuli din sfera O 
tuturora sciințeloru teologice și între acestea de predici pe Dumineci, sărbători și diverse ocasiuni, mai departe studii pedagogice-didactice și Ut 
scientifice-literare. Prețulu de abonamente pe anulu întregu e 4 fl., pentru România 10 franci plătibili și în bilete de bancă și în timbre poștale.

Abonanții primesc unele premii de valore și-și potu procura cu prețuri forte reduse iote opurile din ediția nostrâ. ||
—= Colectaiiții primesc ii gratis a I ia patrulea exemplar ii. Ez—

Totu
Biblioteca „Săteanului Română/ Cartea I. II., III.,

IV. cuprindă materii fărte interesante și amusante. Pre
țulă la tăie patru 1 fl.; câte una deosebită 30 cr.

Biblioteca Familiei. Cartea I. Cuprinde materii
fărte interesante și amusante'. Prețulă 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică tinută în șalele
gimnasiului din Fiume prin Vincențiu Nicoară. prof.
gimn. Cu portretulă M. S. Regina României. Preț. 15 cr.

Colectă de Recepte din economia, industriă, co-
merciu și chemie, pentru economi, industriași și co-
mercianțl. Prețulă 50 cr.

Apologiă. Discusiunl filologice și istorice maghiare
privitore la Români, invederite și rectificate de Dr.
Gregoriu Silași. Partea I. Paulă Hunfalvy despre cro
nica lui Georgiu Gabr. Șincai. Prețulă 30 cr.

Renascerea limbei românescl în vorbire și scriere,
învederită și aprețială de Dr. Gregoriu Silași. Broșura
I., II., III. Prețulă broșurii I., II. câte 40 cr.; bro
șura 111. 30 cr. T6le trei împreună costă 1 fl.

Spicuire din istoria pedagogiei la noi — ia Ro
mâni. De V. G. Borgovană. Prețulă 15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. Ună volumă
de 192 pagine, cuprinde 103 poesii bine alese și aran-
giate. Prețulu redusă (dela 1 fl. 20 cr.) la 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii poporale culese și ad
notate de Ioană Popă Reteganulă. Ună volumă din
14 căle. Prețulu 60. cr.

Ifigenia în Aulida. Tragediă în 5 acte, după Euri-
pide, tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr.

Ifigenia în Tauria. Tragediă în 5 acte, după Euri-
pide, tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr.

Branda seu nunta fatală. Schițe din emigrarea Iui
Dragoș. Novelă istorică națională. Prețulă 20 cr.

Elu trebue se se însore. Novelă de Maria Schwartz,
traducere de N. F. Negruțiu. Prețulă 25 cr.

acolo au apărutu și se află de vândare:
Puterea amorului. Nuvelă de Paulina C. Z. Ro- 

vinară. Prețulă 20 cr.
Numerii 76 și 77. Narațiune istorică după Wachs- 

mann, de Ioană Tanco. Prețulă 30 cr.
Herman și Dorotea, după W. de Goethe, traduc- 

țiune liberă de Constantin Morar. Prețulă 50 cr.
Economia pentru scolele poporale de T. Roșiu. 

Ed. II. Prețulă 30 cr.
PetulantulQ. Comediă în 5 acte, după Aug. Ko- 

tzebue, tradusă de Ioană St. Șuluțiu. Prețulă 30 cr.
Probitatea în copilăria. Schiță din sfera educa- 

țiunii, după Ernest Legouve, membru ală academiei 
francese. Prețulă 10 cr.

Nu me uita. Colecțiune de versuri funebrale, ur
mate de iertăciuni, epitafii ș. a. Prețulă 50 cr.

Tesaurulă dela Petrosa seu Cloșca cu puii ei de 
aură. Studiu archiologică, de Dionisiu O. Olinescu. 
Prețulă 20 cr.

îndreptară teoretică și practică pentru învăță- 
mentulu intuitivă în folosulă eleviloră normali (prepa- 
randiali), ală învățătoriloră și ală altoru bărbați de sc61ă, 
de V. Gr. Rorgovană, profesoră preparandială. Gherla. 
Imprimeria „Aurora.* 1885. Prețulă unui exemplară 
cu porto francată 1 fl. 80 cr. Acesta opă cu devisa: 
»Totă ce paternă arăta, să arelămu prunciloră!» — 
este dedicată educaloriloră și învățătoriloră, plăpândei 
generațiuni a plăpândei generațiuni a poporului română, 
a acelui poporă, ce s’a luptată mai multă pentru limbă 
dec-âtu pentru vieță. Edițiunea acestui manuală în oc
tavă mare cuprindendă 341 pagine, țipară garmondu e 
frumdsă și tare plăcută ochiului. In modesta ndstră li
teratură pedagogică, nu atlămă nici ună opă, nici ună 
manuală întocmită după lipsele scoleloră nâstre în mă
sura, în care este acesta; și trebue să constatămă cu

plăcere, că autorulă la redactarea acestui manuală a 
desvoltatu multă zelu împreunată cu o rară diligență 
intențiune sinceră însoțită de ună studiu seriosă și în
delungată prin ce s’a făcută demnă de lauda și spriji
nirea publicului română, mai alesă a celoră în prima 
linie 
a-lă

interesați, cărora nu hesilămă nici ună momentă 
recomanda cu tâtă căldura.
Manuală de gramatica limbel române pentru sc6- 
poporale în trei cursuri, de Maximă Popă, pro-lele

fesoră la gimnasiulă din Năsăudă. Prețulă 30 cr.
Manuală de stupărită, de ioană Costinu. Cu 36 

figuri explicative. Prețulă cu porto francată 70 cr

Cele mai ieftine cărți de rugăciuni:

Miculu Mărgăritaru sufletescu. Cărticică de ru
găciuni și cântări bisericesc! frumosă ilustrată, pentru 
prunci școlari de ambe sexele. Cu aprobarea juris- 
dicțiunii sup. bisericesc!. Prețulă unui exemplară bro- 
șurată e 15 cr. legată 22 cr. legată în pânză 26 cr.; 
50 de exemplare broșate 6 fl., legate 9 fi., legate în 
pânză 12 fl.; 100 exemplare broșurate 10 fl., legate 
17 fl., legate în pânză 22 fl.

Cărticică de rugăciuni și cântări pentru pruncii 
școlari de ambe sexele. Cu mai multe icone frumose. 
Prețulă unui exemplară trimisă franco e 10 cr.; 50 
exemplare 3 fl. 100 exemplare 5 fl. (Edițiune pen
tru greco-catolici și altă edițiune pentru greco-orien- 
tall. Să se noteze: care edițiune să cere.)

Visulu pre sântei vergure Maria, a Născetorei de 
Dumnedeu,' urmată de mai multe rugăciuni frum6.se. 
Cu mai multe icdne frumăse. Prețulă unui exemplară 
trimisă franco e 10 cr.; 50 exemplare 3 fl.; 100 
exemplare 5 fl. v. a.

8—20
Totu acolo să plă.tescu cu prețuri urcate acțiile dela „Albiim/ și „Fui’llica“ și cu prețurile originale acțiile dela 

„Ardeleana," „Mureșiana," “Timișana" și „Ecoiiomulu."

Tipografia ALEXI, Brașovă.
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