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Totdeauna a fostă dorința nOstră să «unOsceină 
opiniimea ce domnesc? in slnuhl fruntașilonl români cu 
privire la tnersnlfl afaceriloră nhstre naționale.

Astâifl primitul! dela uuă bărbate distinsă din nor- 
dulu Transilvaniei ună articula, care, deși nu atinge 
cestiunl până acum nediscutate, merită totă atențiunea, 
pentru modulă cum caracterisezft sittialiunea, ce resultâ 
din atitudinea indolenta și nesinceră a unei mari părți 
dintre omenii noștri cu carte țață cu causa nOstră ge
nei ălă națională.

F.ală artieululă :
Suntemfi aplecați a crede că prin multele 

descoperiri făcute în ijiarele române despre slă
biciunile de totă soiulu ce le-a manifestată în de- 
enrsulu alegerilor^ de deputați la dieta din Pesta, 
o parte a dmenilorO noștri eu carte, și prin aceea 
că aceste slăbiciuni s’au datu pe față în tdtă 
golătatea loiTt, vonnî dobândi măcarCi atâta, ca 
se putemii alege neghina din holdă, și să nu ne 
mai îneredemu în unele ființe problematice, cari 
nu se îușindzil a trăi din pane românescă și to
tuși servescu contrariloru noștri.

Până când bărbații români și poporulu ro
mână nu voru ave puterea sufletescă de a res
pinge dela sine p’acești părăsiți ai națiunei, și pănă 
când nu va înceta a lăpta cu hrană românescă 
pe acești șerpi la sînulfi său, pănă atunci lupta 
pentru drepturi este o mare sinamăgire, căci 6tă 
pe mulți îi aflăniu, cari iau în deșertă t6te ce 
se făcu și se hotărască în favdrea nămului ro- 
mânescu.

Nu numai acestu păcat ti rode la rădăcina 
binelui nostru, ci aflu de lipsă a atrage ateu 
țiunea tuturora și asupra ținutei lâncede ce ob- 
servănni unii față cu suferințele bărbațilorfl noș
tri cari cu inima în dinți susținu cai sa româ
nismului.

Acești pioneri ai causei, de cari încă, mul
țumită ceriului, mai putemfi mulțl număra — deși 
puțini în raportă cu cei mulți chiămați — în 
prigonirile pornite contra loru, nu se potă nici 
bucura, nici lăuda, că Români de bună renume 
s'aiă interesa mai de aprfipe, cu atâtu mai pu
țină că ară cuteza a se întrepune pentru ei, ci 
ceata ndstră inteligentă la astfelă de ocasiuni 
află cu calc, ca sub diferite preteeste să se as
cundă.

Nu numai pe timpulu faimosei „Iredente11 
avurămu ocasiune a ved6 acăstă purtare uebăr- 
bătăscă a unora dintre fimenii noștri cu carte, 
der se întemplă acăsta și mai înedee. Esemplu 
este pertractarea finală ținută la tribunalulă din 
Turda contra răposatului v.-protopopă Vlassa, la 
care nu s’au presentată ascultători din sînulă 
cărturarilor^ români. Asemenea s’a întâmplată 
în altă casă la judecătoria din Alba Iulia și așa 
mai departe, în urma unei nepăsări neesplicabile, 
dâcă nu voimă a lua de scusă îndatinata desvi- 
novățire, că fiecare să-și apere pielea după pu
tința propriă contra atacuriloră puterei publice, 
care prin aceste împilări are de scopă a lovi nu 
pe individă, ci causa întregului poporă româ- 

z^escă.
; ’ In sf. scriptură se 4>ce; „nimicise-va păs-
V^/rulu și turma se va împrăștia11. Acesta dicere 

cu multă temeiu se pdte aplica la ținuta ndstră, 
sedusă în mare parte de nisce mărginite con
cepte a scopului ce voimă alu ajunge.

Părintele Vlassa n’a murită atât din causa su- 
ferințeloră trupeșei, ci mdrtea lui de totă regre
tabilă este mai multă o urmare a suferințeloru 
sale sufletesc!, după ce a veijutu câtă de puțină 
se consideră acei bărbați devotați, cari se espună, 
din partea acelora cari mereu se țină și se fă- 
lescă a fi Români apărători ai causei comune. 
Cu vorbe gdle și cu inima sdcă nu putemă re- 
representa causa.

Români crescuți și lăptați de mame române 
și cu ajutdre luăniți la studiile loru atj! au de
venită instrumente vile în contra nâmului româ

nescă. Se simtă măguliți chiar când se potă 
linguși la stăpânii loră străini cu câte o denun- 
țiațiune contra unui său altui luptătorii românii. 
Umilii devine corteșă la alegeri, iiltulu redac
tori! la vr’o fdiă a Kulturegyletului, der cei mai 
mai mulți lucră îii ascunsă, conduși de afurisita 
pasiune a invidiei, ca să sape grdpa celoru mai 
devotați bărbați români fără ca publiculă ro
mână să-și ia ostenâla a-i respinge și a-i corege. 
Ba mulți din omenii noștri cu carte îi cumănă- 
cescă din nisce considerațiuni neesplicabile, dâr 
cu atâfă mai rușindse pentru noi, căci ună Un
gurii mi-a dechiaratu în dilele trecute, că numai 
din causa acestoru simptome bolnăvicidse nu 
pdte triumfa causa Româniloră, deorece Românii 
nu ținu laolaltă.

Când poporulă română și mai alesă ma
joritatea dmeniloru cu carte români voră veni la 
convingerea, cumcă pe. pionerii causei românesc! 
s’ă-i stimeze și susțină — dră pe trădători să-i 
respingă și desprețuescă — atunci numai vomă 
pută susțină că poporulă română seriosu luptă 
pentru viitorulă seu, și pentru emanciparea sa 
de sub jugulă terorismului jidano-maghiară.

„Flic RJtodus, hic sălta !“

Din afară.
Precum amu fostă împărtășită alaltaeri, 

tdte puterile au răspunsă la circu
lara Porții privitore la alegerea prințului 
de Coburg ca principe alu Bulgariei. Răspun
surile le resumâză o telegramă din Constantino- 
polti astfelă: Germania subordinâză acceptarea 
sa de resoluțiunile celorlalte puteri; Austria 
va accepta ori-ce prință primită de Bulgari și 
în conformitate cu tratatulu dela Berlină; Italia 
a răspunsă ca Austria, adăogendu că numai 
Pdrta trebue să decidă legalitatea seu nelegali- 
tatea alegerei prințului de Coburg; Englitera 
nu obiectâză nimicu contra alegerei prințului de 
Coburg, ea va accepta orice prință numită con
formă tratatului dela Berlină; Franța răspunde 
ca Germania, adăogendă totodată că prințulă de 
Coburg fiindă alesă de o Sobranie ce cuprinde 
representanții Rumeliei orientale, alegerea sa e 
nelegală, decă nu ar fi a recundsce unirea Bul
gariei cu Rumelia. Rusia a respinsă ori-ce ale
gere făcută sub regența și Sobrania actuală. Con- 
siliulu de miniștri turcesc! a deliberată asupra 
răspunsurilor^ de mai susă și n’a hotărîtă ni
micu ; elu va esamina din nou cestiunea într’ună 
altă consiliu.

Sciri din Sofia anunță o mare escita- 
țiune printre poporă și armată contra 
Regenței. I se impută că alegerea nechibzuită 
a principelui de Cobrug a compromisă Bulgaria. 
Fartidulă principelui de Batemberg proectâză de 
a forța printr’ună actă violentă pe principele 
Ferdinand să renunțe la tronu. pilele regenței 
suntă numărate, 4'ce 0 telegramă sosită din Sofia 
în Pesta. Se crede că succesorii voră fi d-nii 
Radoslavof, Nicolaeff, Popof și Mutkuroff.

După corespondentnlă berlinesu alu 4'arului 
„Temps“, principele de Bismarck a decla
rată că candidatura principelui de Co
burg este mdrtă din nas cere.

Din Belgradă se telegrafiază că ună oficeră 
în reservă, acusatu că ar fi răspândită p r o c 1 a- 
mațiuni îndemnândă la răscdlă popu
lați un ea din Bosnia și Herțegovina. a fostă 
arestată. S’au descoperită în același timpă urme 
de propagandă panslavistă. Ună mare numără 
de proclamațiuni revoluționare au fostă confis
cate. Ună Erțegovinânu, la care s’au găsită pro- 
clamațiuu! de asemenea, ațîțându pe Bosniaci la 
revoltă, va fi espulsată.

Federațiunea rad icnii loră în Francia.
Diareic radicale francese publică ună apelă sub

semnam de senatori, deputați, consilieri comunali și <ha_ 
riști cu privire la înființarea unei federațiunî, care si 
propage reîntfircerea la tradițiunile revoluțiunei și la in
troducerea loru în leqiuri și moravuri.

Situațiunea de față, <fice apelulă, impune radica- 
liloră grele îndatoriri, de orece esistă republicani cari 
suntă necredincioși ideiloră revoluțiunei și cari admită 
totă atâtu de bine ună concordată cu papa ca și ună 
compromisă cu regaliștii.

Federațiunea cere despărțirea bisericei de cătrft 
stătu, libertăți comunale, învățătură gratuită pentru copii, 
apărarea femeiloră, ajutorarea bătrâniloră, credită pen
tru lucrători, justiția gratuită, imposită progresivă și e- 
galitatea în serviciulă militară.

Federațiunea propune formarea de comitete în totă 
Francia, cari prin graiu și scrisă se propage opera revo
luțiunei francese.

Printre subscriilori se găsesce d. Clemenceau, vice
președintele camerei Lefăvre, foștii miniștrii Granet și 
Locroy, poetulă Lacretelle, senatorulă Naquet, Rochefort 
și August Vacquerie.

Dintre <jia"e participă la (ederațiune : ,La France* 
.Intransigeant*, „Justice“, .Lanterne*, >Nation“, „Pa
ris1, «Petit Parisien", „Radical* și „Rappel*.

Spaime „patriotice.“
Foia jidano-maghiară „B. H.“, vorbindă despre pre

tinsele „uneltiri panslaviste' în comitatulă Neutre, își 
varsă cătranulă pe hirniculă preotă slovacă Hurban, 
care, deși bătrână, der luptă încă și aip cu foculă unui 
tenără entusiasmată pentru causa națiunei sale in contra 
maghiarisărei. Etă ce ne istorisesce „patriotica* f6iă:

La 18 Iulie n. s’a sărbătorită în Hluboka restau
rarea bisericei luterane de acolo, pe care bătrănulă preotă 
a folosit'o spre «a demonstra contra statului*. Și a- 
nume în ce a constată demonstrațiunea ? Noulă co- 
perișă ală turnului n'a fostă împodobită numai cu o 
cruce, ci și cu ună vultură cu două capete aurită. La 
arătarea primăriei comunale, fisolgăbirăulă Ludovică 
Toth trimise la curatorulă bisericescă însărcinarea, ca 
în timpă de 12 ore să înlăture vulturulă cu două ca
pete de pe turnă, in casă contrară va fi dată josă de 
autoritate pe cheltuiala comunei. In același timpă o 
copiă de pe raportulă primăriei comunale s’a trimisă ju
decătoriei cercuale din Szenitz spre a procede mai de
parte. In sfîrșită primăria comunală fii avisată, ca in 
24 ore să raportezn despre înlăturarea vulturului. Hur
ban și omenii săi credincioși au făcută recursă contra 
decisiunei fisolgăbirăului și afară de acăsta au cerută pe 
cale telegrafică seutulă Maiestății Sale.

Poltimă „agitațiă panslavistă*, fiindă că s’a pusă 
o scândură cu vulturulă austriacă pe turnulă biserisei 1 
Mari friclii la voinichi jidano-maghiarl 1

SOIRILE PILEI.
Se scrie din Viena Qiarului „Fesier Lloyd* că la 

întrebarea pusă de compania austro-ungară de căi fe
rate, In privința negociăriloră pentru încheierea unui 
tractată de comerciu cu România, i s'a răspunsă din 
sorginte competentă, că nu e speranță că negociările cu 
România, atâtă de desă cădule, să iăsă jn curăndă la 
bune resultate.

—x—
Ministrulu comună de resboiu a adresată tuturoră 

comandanțiloră trupeloră din țările corănei ungere o or- 
dinațiune, ca la dislocări 3ă arate la respectiva autori
tate civila pe soldații bolnavi de traboma (și pe cei re- 
convalescențl), pe când ministrulă de interne a provo
cată municipiile să îngrijăscă pentru separarea bolnavi- 
loră de ochi anunțați și pentru esecutarea măsuriloră 
de precauțiune necesare, spre a se împadeca lățirea bălei 
egiptene de ochi.

—x—
D lă B. P. Hașdeu, care este de multă membru 

ală academiei imperiale ruse de sciințe, a primită In 
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filele trecute dela contele Tolsloy diploma de membru 
ala societății imperiale archeologice din St.-Petersburg, 
pe care o președe Marele Duce Constantina, unchiule 
împăratului, cjice «România Liberă.*

—x—
Anastasia vid. Flusturanii, născ. A. H. Genovits, 

una din matrânele române ale Brașovului, care s’a dis
tinsa prin virtuțile sale femeescl, a Încetată erl din 
viâțâ. AdresămO condolențele nâstre întristatei familii!

—x—

Una număra de 24 elevi ai scâlei de cădeți din 
Sibiiu au plecata, sub conducerea comandantului și în
soțiți de cinci profesori, în escursiune pe muntele Car- 
pațdorO Negoiu.

—x—
La poliția din Clușiu s’a făcuta arătare că s’a 

găsită o fetiță care rătăcise pe stradele Clușiului. Copila 
nu scie să spună decâtă că e lata mamei sale, dăr cum 
o chiamă pe mamă-sa nu scie. Pe ea insă o ehiamâ 
Lula și acei negligențf părinți cari au perduta o fetiță 
cu numele Lula sunta avisațl să o câră la poliția din 
Clușia.

—x—
Una soldata dela artileria din Sibiiu, care din 8 

Martiu a. c. a dispăruta fără de a i se pută da de urmă, 
a fostă aflata in pădurea din Dumbravă lângă Sibiiu cu 
ocasiunea esercițiului militară. Este de tot a misteriosa 
sfârșitulâ lui tragica, pentrucă ti lipsesce capulă cu to- 
tula, ăr o mână e tăiată de jumătate. Altfelă cadavrula 
e îmbrăcata cu întrâga uniformă militară.

—x—

In noua restaurațiune Mehsner, dintre capula pro
menadei de josă și capula stradei Căldârariloră, se va 
da mâne seră Duminecă în 24 Iulie n. o serată-concertă 
de cătră musica militară.

Reuniunea de îufruinsetare a Brașovului, abia nu-> f
mără 166 membri, se silesce a face din Brașovă ună 
locO de recreațiune in timpulo verei nu numai pentru lo
cuitorii de aci, ci și pentru călătorii României. Afară de 
diferite înfrumsețărî, reuniunea are de gândii să înființeze 
unO institutO de băi red, se construe^câ locuințe de vâră 
potrivite pentru străini ș. a., cu una cuvântă vrea să 
facă din Brașova unuia din cele mai încântătdre locuri 
de recreațiune. Prin acesta se va crea și una bogata 
isvorO de venituri pentru locuitorii orașului, așa că con
trarii reuniunei nu vorO mai pută cârti, cerend mai bine 
pâne decâtă promenade frumOse. Reuniunea a h .1 ărita 
să facă încă in vâra acăsta o cale spre drămuia cela 
nou de pe dâlulă RomurilorO lângă grădina lui Trau-chen 
fels, să construâscă unO rondou la capătulâ acelui drumă 
precum și o promenadă spre băncile de dinsusâ de Tur- 
nula negru. Mai importantă e hotărîrea d’a se prelungi 
promenada de sub Tempa pănă în romantica vale din 
dosuld Tămpei (Racadot-hal) ducendil prin puncte cu o 
frumâsă perspectivă, prin pădurea de fugă și pe lângă 
pâșțl stâncdse ale Tâmpei. In valea Raeado se va con- 
trui și institutulO de băi. Pentru tâte aceste lucrări se 
cerO cheltuell mari, de aceea reuniunea face apelo la 
orășeni a’i da sprijinulă necesara spre a-o pune în po- 
sițiune să Întâmpine cheltuelile. Scopulă folositord și cul
turala ce’la urmăresce reuniunea pentru inirumsețarea 
orașului nostru e de ajunsa spre a îndemna pe câta 
mai mulțl de a Intra ca membri in acâstă reuniune.

Dăcă vomO avâ in vedere că reuniunea pentru in- 

frumsețarea orașului în Sibiiu a avulO în anula 1886 
cu to'ula 540 membrii și că venilula ei anuala a fosta 
de 4392 fl., dâcă mai departe voma considera că nu
mita reuniune in 8 ani de cândă esistă a cheltuita pen
tru scopurile ei 27,524 fl., atunci trebue să ne surprindă 
numărulfi tnieO de 166 membri ai reuniunei de infrum 
sețare brașovene, venitulă ei din 1886 numai de 725 
tl 51 cr. precum și că dela înființarea ei în 1881 așa- 
dâr in 7 ani n’a pututO aduni măcar 4000 fl. pentru 
scopurile sale. Causa pentru care așa de puțini se în
scriu ca membrii in aeâsta reuniune cu taxa de 3 fl, 
pe anii, seu odată pentru tot Muu i cu 50 II. ea membrii 
fundatori, pare a fi părerea, că acâstă reuniune vre să 
facă numai luxă cu înfrumsețările ei. In realitate insă 
ea contribuindil la infrumsețarea orașului eontribue și la 
îmbunătățirea raporturilor^ lui sanitare și prin aceea 
că tace ca Brașovulă să fiă și mai alrăgătoră pentru 
călătorii străini și a raporturilora economice. Este prin 
urmare de dorita ca să se înscrie câtă mai mulțl mem
bri in acesta societate.

Din Bihoru, Iulie 1887.

...Condusa de iubirea ce. o am cătră națiunea din 
care fecă parte, vina, d-le RedactorO, a arăta deocam
dată onoratului publica cetitora pe unii dintre păstorii 
turmei românescl bihorene, cari ca și Iuda Iscariotânulă 
îșl vândă și servesca poporula încredințată lora in mâ- 
nile vrășmașului.

Nu voiu aminti numele acelora mulțl, dăr slabi în
vățători, car! mâncândă pânea bietului Româna, chinuescO 
pe copii și ii fana să-și rumpă limba mereu cu învăța
rea de (jiceri unguresc!, incâta ți se sfâșiă inima treeânda 
prin vre-o comună curato românescă unde se află ast- 
lelă de învățătora și audinda că te salută copii ungu- 
resce.

Cu t<5te că promiseiu a nu aminti numele invăță- 
torilorO, cari s’au făcuta culpabili înaintea națiunei, lo
tuși numele unuia dintre ei, care iși dă aerula de modela 
in ale metodicei, Paulă Gavrilette învățătora in Beliu. 
nu-mi este permisa a-la retăcâ; d-sa, deși asesorii con
sistoriala, ba și deputata sinoialâ, propune în ș'âlă mai 
iotă unguresce, acol i unde de abia sunta 2—3 Unguri, 
âr in cerca nici unulu, pâte câte una notarășela ca și 
renegatulil Ioana Biea, asemenea deputata sinodala, și 
fiula d-sale. Der, ce e mai multa, e vorba că d. Ga
vrilette ar fi propusa inspectorului Sipos ca să înființeze 
o ș.dlă de stata în opidula B.diu, unde ar face bune 
serviți; m ighiarisârii (firesee cu scopil de a fi pusă d-sa 
ca învățătora la acea șcâlă,—pe alunii se plăteau regu
lata salarele învățătoriloră dela acele scdle. De sigura 
pentru acesta sfatu,— neprimită insă de d-lă inspeclorO, 
verosimila dm lipsa inijlocelorâ —i fostă pricopsită d-sa, 
care se află dealtcum in bună stare materială, cu 50 fl. 
v. a. dela «Nepnevele i-egylet”, doră pentru aceea a fosta 
dusă d-sa pe spesele acestei societăți la esposiția regni- 
colară din Beata. Răspunsula mai bine ni l’ar pute da 
d-sa, care posede încrederea B. S. S. episcopului diece- 
sană din Arada, de sigurâ rău informată despre d-lă 
Gavrilette

Ună fostă inspectorii de școle, preolulă din Bereehiu 
Teodoră Popă, și alții de prin apropiere în parochiele de 
frunte fiindo, unde poporula avendtl porta ungurescă s’a 
desbrăcata in mare parte și de datinele strămoșesc!, este 
amestecata printre Unguri și pdte fi fărte periclitata din 
causa nepăsării conducătoriloră, ne mai avendO dela cine 

învăța alipire cătră nemulă său, acești d-nî, tjied, în locO 
de a se p enumăra măcartl la una tjiară rotnânescO, cei 
tescă „Egvetârtes« și alte foi ungurescl, nu-i mirare dec- 
dâeă din causa lipsei de abonențl puținele ndslre foi tre- 
btie să se lupte și cu mari lipsuri materiale, căci mai 
alesO aiul, neavândă noi decâtă fOrte puțină inteligință, 
numai preoții din parochiele mai bune, cari nu lupta cu 
greutăți pentru subsistință, sunta aceia, cari potă și tre
bue să sprijinescă literatura și cjiaristiea națională

Ună preoții — numele 110 refacă de astădată — 
dinlr’o paro'hiă de frunte, cu stare bună materială și in
dependentă, din ignoranță necum să aibă o făiă.—Ddmne 
feresce să-și procure vr’ună opa— prenumărată din buni 
proprii, der nici organulă diecesei: „Biserica și Șcdla”, 
care de comună se plătesce din cassa bisericei, nu-i tre
bue, ci 4*’v’: „cetescă „Egyeterlâs* dela jidovi și »Bu- 
dapesti Hirlap” dela notară”. Lucru minunată in>ă, res- 
peclivulO d nă nu scie decâtă de iotă rău vorbi ungu- 
rescel! Astfelă de Omeni precum s'a văițută nu de 
multă pentru o stringere de mână și-oră vândută cela mai 
scumpă dreptă de cetățenă ala loră, mai suntă mulțl de 
calibrulă d-lorO înșirați, dâr îi retacâ, însă îi voiu da de 
golă înaintea publicului română de nu se voră îndrepta, 
atunci și veneratulă consisloriu Orădană va pută cundsce 
pe mulțl preoți și învățători mai deaprope.

Intre multă neghină și polomidă forte mică este 
namărulă aceloră preoți și învățători, cari prin virtuțile 
și zelulă loră religiosă ș: național0 să se înalțe și să 
servescă ca esemplu râtăcițilorO, cari mâncă prescura 
românescă. Ar fi una mare păcală de așă retăcâ nu
mele acestora indivi4l, cari în fața prigonirilora purcese 
cu mare furiă dela adversari stau tare ca sentinele ne
învinse contra noianului amenințătoră. Etă numele ace
lora onorați bărbați: Romulă Mangra preotă in Gireșd, 
George Drimbea preotă in Tobolia, Teodoră Vaida preot 
în Husaseu, Petru Leucuța preotă in Chișlacia și Va- 
siliu Leucuța preotă în Beliu. Ioană Pinteriî în
vățători în Beiușă și Ioană [Buzu învățătora în 
Husaseu. Acești puțini indivizi îmi sunta cunoseuț! ca 
nisce caractere firme însuflețiți de zelo și devotamenta 
pentru națiune, biserică și pat.’iă; mai potd fi și alții, 
der n’am au4'tă nimici de ei.

După ce v’atn descoperită în Iiniamintele principale 
neeasurile nostre, atlu de lipsă a vă arăta după spusa 
unora învățători modula și tactulă cu care inspectoruld 
regescO ung. de scdle D. Sipos marele maghiarisatoră al 
acestui comitatil, procede la cercetarea șcdleloră nds • 
tre confesionale. Intrâudă în scolă, d-sa nu esaminâză 
decăta din limba maghiară: hogy hivnak teged (cum te 
chiamă pe tine?) hăt apâd ? (dar ce tatălU tău?), hol 
laktok tik ? (unde lomiți voi?) ele. A «oi să uită la or
dinea oreloril. Dâră află numai două dre de Ii nba ma
ghiară pe săptămână, apoi cu frumosuia ârecum rugândă 
pe învățătorii îi poveslesce folos da cela ’avemă învățânda 
câta de multe âre limba statului.

Interesantă este visita „măriei sale« în sedla din 
Rojta și S. MiclăușO. Intr’una școlarii aveau scrisa 
(după Sipoi rossz ortografiaval) și sciau căuta „Hazâd- 
nak renduletlenul", după Sipos cu scopa de a arunca 
pulbere în ochi d-sale („hogy port hinlsen a felugyelo- 
seg sz'mebe1*); întralta bietula învățătora avânda pe 
masă «Hora mortului* usitală p’a'iel d’a se cânta la finea 
prohodului la mortil, prin care se desparte de acâslă 
lume.„fericita”, I). Sipos vă4ândă acăsta poesiâ numai 
decâto puse mâna pe ea strigândă : ,Hdra nolâja, joi

FOILETON U.
(10) ---------

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

111.
Fiametta.

— Ai văijuta pe Pietr’o? întrebă Salvator.
— Da. I’am cjărito intr’o luntre pe Giudeca. L’am 

strigata: — He/ Pietroi — Insă negreșito că nu m'a 
aucjita fiindo că nu ml-a răspunsă! 4ise Ricardo pe când 
Iși lega luntrea de ună stîlpO.

— N’a vruta să te au4ă.
— Pentru ce?
— NenorocitulO nl-a furata doi sechinl de auro pe 

carl-i adusese tata I 4lse Giovanna stringân ta tare bra- 
țulO lui Ricardo.

— De asta vă plângeți? — 4'se Ricardo rîtjăndO. 
— Pietro v’a luata doi galbeni de auro, eu v’am adusa 
patru In loch.

Și Ricardo, deschi4ândă mâna Giovannei, ii puse 
cei patru ban! de aurO pe cari ii câștigase in urma trân
tei dintre CastellanI și NicoloțI.

— De unde ai aurulo ăsta, Ricardo? <^ise Giovanna 
cu voce cam schimbată.

— Ol să nu-țl fiă frică, Giovanno! l’am câștigată 
cu cinste. Este premiultl luptei dintre CastellanI și Nico 
loțl. Eu sunt biruitorula. Hei I Giovanno, ruda ta Barto 
lomeo sergentulO a pățit’o bună, — 4lse Ricardo rîdânda 
cu hohotO.

— A<JI plouă sechinl de aura! 4lse Fiametta să- 
rindO de gâtulO lui Ricardo.

Gondolierulo se roși ca ună racO.
— Dragă Fiametto, din sechinii ăștia ai și tu o 

parte.
— Iți mulțumescO, Ricardo, ești ună ornO cum se 

cade și te iubescO.
— Mă iubești? Fiametto! — 4lse gondolierulil. Ești 

sigură e’o să ’mî mai 4'd vorbele acestea când vei fi de 
optspr^ece ani?

Fiametta nu se roși, ci îșl pironi ochii ei mari și 
negri pe ochii gondolierului.

— O să mai vorbimă noi despre asta, Ricardo, 
după ce voră crește copii. Pănă atunci ia ml mâna. Cu 
voia mamei, de aț}I încolo sunt logodnica ta! 4!se Fia- 
metfa.

Gondolierulă strînse în mâna lui vânjdsă mâna mi
titică a Fîamettei.

— Așa dâr mă iubești? îngână elă.
Copila se uită în fundulO ochilorO lui.
— IubescO Iotă ce’i tare și curagiosO! (Jise ea.
— Bine ai vorbită! Fiametto.
Fisionomia copilei se schimbă deodată. Nările i se 

căscar.A, gura avu unO zîmbelO uriiă, în tâte trăsurile i 
se întipări unO dispreță rece și cruda; sub sprincenile’i 
negre ochi-i străluceau ca două stele prinir’una tufișa.

— UrăscO și disprețues.-O iota ce este slabii și lașa! 
mai 4'sâ ea-

— Fiametto, ia sema să nu 4t('I vre-o vorbi nele
giuită! 4ise mumă-sa cu o voce sdrobită.

— Fiametta are dreptate să blasleme pe lași! cjise 
bătrănulO. — Câta despre cei slabi, nepoțica mea are 
prea multă generositate in sufleta pentru ca să 4ică vre-o 
vorbă rea.

Fata ridică ochii asupra lui Salvator și cit) pe fi

gura bătrânului o asifeld de espresiune de disperare, in- 
câlă o podidi plănsulâ.

Nici Ricardo nici Giovanna nu putură liniști pe 
copilă.

— Pentru ce plângi? îi 4'cea mumă-sa. Să mul- 
țumimO lui Ricardo, care ni-a adusO aură și ni-a cur
mata suferințele! Ia gânde.ște-te! patru galbeni! nicio
dată n'amă fosta așa de bogațl 1

— Și n’ajunge numai atâta! 4ise gondolierulă.
— Ce mai este? întrebă muma.
— Am venită să vă iau și să vă duca cu mine.
— In ce lo'-U?
— La palatula ducalO.
Lacrimile Fiamettei se uscară d’odafă.
— La palatula dueala? adevărata, Ricardo? 

trebă ea pe gondoliera.
— Prea adevărată!
— Și ce să facema la palatula ducala? întrebă 

Giovanna.
— Nu cumva ai refusa să fii doica Fiicei Adria- 

ticei și a dogelui? 4i.se Ricardo rkjândo cu rîsulă lui pu
ternica.

— Ce vrei să cjicl? întrebă Giovanna.
— Vrâu să 4ică — 4ise Ricardo — că de data 

acâsla cununia dogelui cu Marea a fosta rodnică. S’a 
năseuto o fală pe care ain găsit’o plutinda pe lagună 
SenatulO o adoptă și dogele Francesco Foscari te alege 
pe tine, Giovanno, ca doică,

Bătrânuld Salvator, care păn’atuncl nu se mișcase 
din colțulă lui fără să s'âmesteee în vorbă, sări în susîi 
și 4'se luânda mâna lui Ricardo:

— Adevărata, (răesce, a fosltj găsităI
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van! (Hora Ini Horia, bravo!) Mai allândă și o predică 
scrisă de Hulă învățătorului, care e preota, âr din am
bele școli mai multe cărți bătrâne, tipărite <m cirile, 
(de sigură voră fi fostă cesldve, ochtoiee) — tăte ca i- 
redentiste, ca revoitâidre contra patriei și a infalibilei 
națiuni dominante, le puse in bozuniră; vecjl DOmne! 
D-sa deși nu scie de felă românesee. cu atătă mai ver- 
tosă nu ne cundsee literatura, totuși scie cari suntă 
cărțile și scrierile oprite, ceea, ce se vede din confisca
rea : predieei și a „Horei mortului.»

încâtă despre alegerile de deputat t cu durere vină 
a vă relata, că deși domnii p eoțl aderăzâ din gură la 
programi națională dui Sibiiu, totuși sub cuventă, cd 
poporală fiindă învețatu cu bani, mâncare, bSutură și 
sugari nu pute Ji înduplecată la abstinență și se reinână 
p’acasă. și că prin urmare n'ar avea înțelesă că d lorii 
singuri se reinână pasivi, (voră fi și d-loră ca poporală!) 
ei au călcată deeisiunile conferenței naționale la alegeri. 
Forte puțini suntă acei cărturari români, cari la alegerile 
decurse să li rămasă adevărată pasivi. — Ala D-V6stră 
pururea aderentă: Bihorenulă.

Din Țera Oltului, Iunie 1887.

Domnule Redactoră! Multă mai ostenesce și piu- 
garulă, pănă ce ișl vede holdele sale ajunse la căeere; 
dăr ore se pOte spune năcasurile și luptele crâncene, cari 
le întâmpină invățătorulă, pănă ce ajunge la serbarea 
esamenului? Qâu că nu, căci acelea intre împrejurările 
de astăzi suntă cu multă mai mari. La esamenile de 
veră din ăslă ană la mai multe școle am luată și eu 
parte, deci încâtă îmi permite timpulă vă și raporteză 
dela tâte câte ceva, ca să se scie cine merită recunos- 
cință pentru meritele sale; er pe de altă parte, că cum 
se remunerâză în rjiua de astăcji jertfele aduse în școlă 
pentru binele nemului nostru.

In țera Oltului și chiar mai multă în giurulă Fă
gărașului am luată parte la esamenile de veră din co
munele Becleană, Veneția inferioră și Voila.

La șcftla din B"deană funcționeză doi învățători 
ambi născuți aii. Becieanu ă c o <-omună frumo»ă și 
șcăla lui o tjidire pomposă. La acestă esamenă intre alțl 
inleligențl din Fâgărașă a asistată ca present și inspec
torulă districtuală de școle M. 0. I). luliu Dană, admi- 
nistratoră protopop. Esainenulă a decursă în ordinea 
cea mai esemplară, răspunsurile eleviloră au fostă câtă 
se pote de mulțămitore. Bubliculă asistentă, respective 
părinții, cari veniseră ca să se convingă fiăcare despre 
capacitatea liiioră loră și care era atârn de îmbulzită în 
sala cea mare încâtă cu greu le puteai învârti, iți da 
să înțelegi prin semne aprobarea că ei suntă mulțămiți 
cu răspunsurile fiiloră loră. Inspectorulă di-trictuală de 
șcăle încă a contribuită prin purtarea cea fină față de 
elevi la reușita esamenului. Apoi în cuvântulă de în- 
cheere a pusă la inima flăcărui însemnătatea școlei în 
genere și in specie la noi Rumânii in aceste timpuri vi
trege. Onâre la atarl bărbați.

La esamenulă dela șc6la capitală din Vineția in- 
feriărâ suntă 3 învățători. Aci încă a condusă esame
nulă inspectorulă districtuală de școle. Resultatulă după 
convingerea mea și a celoră presențl, cari toți 6meni 
cunoscători de materie a fostă deplină mulțămitoră. Este 
cam tristă când o școlă dotată cu așa bune puteri di
dactice nu este cercetată în destulă, se vede că Românii 
noștri încă și acum suntă cuprinși de amorțeia cea veche. 
După cum am audilă acesta șctilă are și ună fonda fru- 

—- Negreșiitt ! dise Ricardo.
Buniculă împreună mânile ridicândă ochii la ceră 

cu o bucuria nespusă.
— Nu cumva sci ceva despre fetița aceea? întrebă 

Ricardo pe bunică.
— Eu? nu... nu sein nimfă.. — <j|se bâtrănulă 

căcjendo erăși pe scăunelulă lui
Toți ai casei erau obișnuiți cu purtarea ciudată a 

bătrânului, de aceea nici nu băgarâ în semă vorbele a- 
cestea. Ș'apoi bucuria îi înveselise pe toți și începură 
să se pregătescă sâ plece cu gondolierul^.

După ce fură toți gata — și nici nu le trebui 
multă vreme — Giovanna tjise bunicului:

— Vii cu noi. tată?
— Nu, deslinulă meu este aci.... aci rămână pănă 

voiu închide ochii ! răspănse moșulă.
— Nu stărui nimeni ca să vie și elă și toți copii 

împreună cu muma loră s’așecjară în luntrea lui Ricardo 
care porni îndată la Veneția.

Nu trecuse nici ună câsă dela plecarea Giovannei 
și a copiiloră din casa de pe lagune, când Salvator auiji 
că scie cineva scara. Deși se înoptase bine, totă se 
putâu (jări luirurile la lumina slabă a lunei. Salvator 
putu băga de semă, că omulă care intrase păre ună ca- 
valeră nobilă.

După o modă care tindea să se lățescă de câțiva 
ani în Veneția, cavalerulă acesta era mascată: părea 
tânără și purta pe sub manta o haină de catifea negră.

Mai nainte d'a cj|<-e vre-o vorbă streinulă închise 
ușa. Salvator se stulase, îșl descoperise capulă și îna- 
intândă spre streină salutându-lă pănă josă, îlă întrebă:

— Eseelența Vâstră voesce să-mi vorbescă?
— Da! răspunse scurtă necunoscutulă.

uiușelă, cam la v-e-o 12,000 fi. care însemnâză: spe
ranță in viitoră.

Am asistată și la ună esamenă grănițăresefl și 
anume după cum am amintită in comuna Voila. Ca co- 
misară delegată din partea comitetului administrativă 
ală șeăleloră și fondului grănițărescă a fostă căpilannlă 
pensionată, d-lă B. Stâncii). Dân«ulă a mersă la tâte 
șeălele grănițărescl din comitatulă Făgărașului. După cum 
vă este cunoscută, la șcăla grânițărâscă din Voila func
ționeză doi învățători și o Invățătăre. Invățătorulă diri
ginte funcționeză de mai mulțl ani, der invățătorulă ad
junctă și învățătorea numai din acesta ană școlastică 
au începută a funcționa ea atarl. Resultatulă esamenului 
după părerea celoră presențl dintre cari mulțl învățători 
— cari și dânșii au suptă multă pulbere din șcălă — 
in tâte clasele a fostă așa după cum trebue să fiă ună 
esamenă bună, ba decă esamenulă era liberă — după 
cum trebuia să fiă — atunci o spună franco, că esa- 
menulă trebuia să fiă strălucită. Der nici nu putea fi 
altcum, când învățătorii acestei șcâle s’au interesată cu 
totă adinsulă de școlă, dm c}i și pănă în nopte, într’o di 
ca întralta.

Ună lucru e de regretată. D-lă comisară s’a pur
tată cam aspru. Ințelegă asprime față de acei învățători, 
cari nu-șl facă datoria și timpulă celă scurtă pentru 
instrucțiune îlă petrecă în crâșme, povești etc., — dăr 
față de acei învățători, cari numai șcâla o au înaintea 
ochiloră — nu o vădă de locă potrivită scopului școlei.

Sperămă că pe viitoră nu se voră mai întâmpla 
de acestea, mai alesă când nici cea mai mică causă de 
nemulțămire contra unui învețătoră nu este. Din contră, 
puterile bune pedagogice și consciențiose trebuescă cru
țate de neplăceri și încuragiate, celă puțină cu vorba, 
decă altfelă nu se păte. Ospele.

Lista de subscripțiuue
deschisă de „Gazeta Transilvaniei11 pentru comunele ro 
mâne din Ardilu nenorocite prin incendiu și inundare

Au mai incursu :
Drla on. d. Teodoră fuliană preotă 

în Frata colectă dela poporă, în biserică .
Prin d lă invățătoiă Auguslină Bis 

niță d,n Bicază pe li-ta d sale dela d-mi. 
lonă Urziceanu 1 II , Alexandru Precupă 
1 fl. 50 cr., Timară Todoră 1 ÎL, N. N. 
30 cr.. Ioană Cepeșin 10 cr., Augustină 
Bișniță 1 fl. laolaltă................................

Suma
Adăugendă ia acesta suma din nr.

148 ală „Gaz. Trans." lei n. 1440 și
(Va urma). Totală : lei n. 1440 și 600 fl. 06 cr.

Le mulțumi mu generoșiloru contribuitori în 
numele nenorocițiloru, dorindu ca nobilulu loră 
esemplu să afle imitatori pretutindenea.

Sein militare.
Austro-Ungaria. Raportorulă din Pilsen ală fâiei 

„Hlas Narodova“ afirmă din nou, că la darea în semnă 
lângă Racic mulțime de cartușe (patrone) n’au luată 
focă, fiindcă în locă de prafă, erau umplnte mai multă 
cu tărîțe ce cadă la ferăstrăirea lemneloră. Sa <jlce <;ă 
aceste cartușe suntă fabricate în arsenalulă din Viena 
și s'a numită o comisiune să cerceteze câtă se păte 
de strictă, tăte cartușele. Decă tote aceste cartușe, 
care suntă destinate pentru pușca Mannlichcr, voră fi

4 fl.

4 fl. 90 cr.
8 fi. 90 cr.

591 fl. 16 cr.

—• Sunt la poruncile escelenței Vâslre
Sireinulă nu deschise gura numai decâtă ; însă 

ochii săi cari scăpărau în dosulu tnăscei și se pironeu pe 
Salvator turburau ciudată pe betrână. Ca să scape de 
felulă acesta de magnetismă lăsă capulă în josă.

— In schimbulă a doi sechinl de aură primiseși o 
sarcină! dise streinulă cu o voce metalică.

— Da, Escelență.
— Ai îndeplinit’o?
— Da, Escelență
— Intregă? întrebă streinulă apăsândă pe vorbă.
— Intregă! răspunse Salvatoră încetă.
— Bine. Deocamdată primescă declarația ta ca 

adevărată. Dăr, să sc. bine că ești în mânile mele. Te 
voiu protegia dăcă țl-ai făcută datoria cu credință; însă 
decă ai trădată cum va încrederea ce pusesemă în tine, 
să te rogi lui Dumne4eu, fiindcă ’țl spună drepfă, est! 
ună omă mortă.

Și di'ândă vorbele acestea necunoscutulă eși, |ă- 
săndă pe nenorocitulă Salvatoră cufundată în gânduri 
și îngrozită, cu totă curagiulă lui.

Multâ vreme stete elă nemișcată în locuia în care 
îlă lăsase streinulă.

In sfârșită se sculă, și păru mai înviorată. După 
<e se învârti de 2—3 ori prin colibă, se hotărî.

— Satan. care a eșită d’aci, are să cunâseă ade- 
vărulă numai decâtă: eu suntă ună omă mortă. Insă 
elă vrea să omore seeretulă meu, âr nu să mă omore 
pe mine. Rine! Seeretulă acesta nu va muri cu mine! 
Mă ducă la părintele Jacopo, la mănăstirea Romaldi- 
niloră! (Va urma). 

astfelă umplute, atunci voră trebui nimicite două sute 
de milione de cartușe, ceea ce ară constitui pentru e- 
rară o pagubâ de miliăne.

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

PE l’ERSBURG, 23 Iulie. — Protocolul!! 
privitorii la regularea granițelor^ afgane s’a sub
semnată. Ratificarea va urma în cursă de 8 cjile.

BERLINU, 23 Iulie. — Guvernulti fran- 
cesti a comunicații că mobilisarea de probă se 
va face în vest.ulQ Franciei. De aceea din par
tea Germaniei nu se iau contra-măsurl.

PETERSBURG, 23 Iulie. — Ună ukas 
altă Țarului permite liberulil esportă de cai.

BUDAPESTA, 23 Iulie. — După „Pester 
Lloyd“, alegerea prințului de Coburg se pote con
sidera ca delăturată. Nu e probabilii că prințulu 
se va urca pe tronulu bulgară.

DIVERSE.
Alfred Krupp. — Deunăzi o telegramă e anunțată 

mârtea lui Alfred Krupp, proprietarulă marei fabrici de 
tunuri în Essen. Elă s’a născută la 1812 în Essen. 
Părintele său, Frideric Krupp, avea aprâpe de Essen 
ună stabilimentă mic de turnătoria. Numai dela 1841 
a începută să întrebuințeze oțelă turnată, pe o scară 
mai întinsă. Numai cu ajutorulă bănescă ală unoră 
rude și amici a pulută susțină fabrica. Krupp căuta 
și încercă să fabrice arme de focă din oțelă turnată. 
După 1860 s’au introdusă precedeurile mai nouă de a 
prepara oțelă. Armarea artileriei de câmpă germane, 
austro-ungare, italiene și ruse are de basă construcțiu- 
nea lui Krupp de tunuri Peste 13,000 tunuri de oțelă 
turnată au esitu din stabilimentulă lui Krupp. Tunulă 
celă mai mare, făcută la Krupp, a fostă celă de 
o greutate de 54,000 kilograme, ce aruncă proec- 
tile de 520 kilograme. In anulă 1860 numărulă Iu- 
crătoriloră ocupați în Essen era de 1764; pănă la 1870 
numărulă loră s’a urcată la 7084, âr în anii din urmă 
i.șî agonisâu pânea aci ea la 20,000 lucrători. AstădI 
întreprinderea lui Krupp cuprinde următârele secțiuni: 
1) stabilimentulă celă mare din Essen; 2) trei mine de 
căi buni la Essen și Bochum ; 3) 547 mine de feră în 
Germania; 4) diferite mine de feră în nordulă Spaniei, 
la Bilbav; 5) patru fabrici în Duisburg, Neuwied și 
Sayn; 6) ună !o :ă de tragere la țintă cu tunuri, lungă 
de 17 kilometri; 7) locuri de tragere la țintă in Dulmen, 
lungi de 7*/a kilometri; 8) patru vapâre pe Oreană ; 9) 
diverse cariere de Iută, nisipă și pătră. Producțiunea 
tolală numai in Essen a fostă în anulă 1881 de 
260,000,000 kilograme oțelă și feră.

încercări cu filoxera. — încercările, ce le-a făcută 
nu de multă Albert Morgan cu filoxera, se referă la 
forma filoxerei ce pare a fi lățită în tdlă Europa și tră- 
esce pe rădăcinile vițeloră de viă. Acâstă filoxeră păte 
fi fără aripi și cu aripe. Forma din urmă e rară. Re
sultatulă incercăriloră confirmă părerea lui Buckton, că 
lipsa de hrană și tendința de a emigra este causa veri- 
similâ a desvoltării formei aripate. Într’o sticlă, plină 
cu pămentă și cu rădăcini de viță, se iveică indivizi 
mici aripațl. într’o sticlă, ce era umplută numai pe ju
mătate cu pământă și cu rădăcini, s’au desvoltată 25, 
in alta care conținea și mai puțină, s’au desvoltată 36 
de filoxere aripate. Acestea din urmă s’au ivită după 
cinci dile, primele după 11 tjile. Insectele aripate, ast
felă produse, n’au trăită decâtă 3—4 <Jile, depunândă 
ouă in sticlă. Se pare că ivirea formei aripate nu de
pinde de temperatură.

Nascere fecundă. — Soția unui sărmană bărbată 
din Lackenbah lângă Schwarzenbach, cerculă Wiener- 
Neustadt, anume Wehowsitz, născu la 14 1. c. patru 
copii. Mama și trei copii suntă sănătoși, ală patrulea 
copilă a fostă născută mortă.

Necrologu. — Anastasia ved. Flusturană născută 
A. H. Genovits a încetată din viâță in 10 (22 Iulie 1887 
la 4 6re după prândă în etate de 86 ani. Despre acâstă 
durerâsă și ireparabilă perdere să incunosciințâză tăte 
rudele, amicii și cunoscuții răposatei. Ceremonia fune
bră se va face Duminecă în 12 (21) Iulie 1887 la 4 6re 
p. m. Conductulă va porni din casele proprii, strada 
teatrului Nr. 96, spre cimiterulă dela biserica sf. Nicolae 
din Scheiu.

Brașov ă, în 12 Iulie 1887.
Anastasia văd. Radovici, Nicolae, Dimitrie, Cos- 

tantinu Flusturană fii. George A. H. Genovits frate. 
Agnes A. H. Genovits cumnată.

Raportu polițienescu. ErI s’a găsită în strada Căi- 
dărariloră ună căsornică de argintă, care se află depusă 
la căpitănatulă orășenescă din locă, de unde păgubașulă 
și-lă pâte lua.

Editoră: lacobă Mureșianu.
Redactoră responsabila : Dr. Aurel Mure^iauu.
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Uuraulu la burau do Viru*
din 22 luliu

Rentă de aură 5“ „ . . . 100 95
Rentă de h&rtiA 5» „ . . 87.45
ImpruniutulO căilor0 ferate

ungare..........................151.40
Amortisarea datoriei căi-

lorft ferate de osia ung.
(1-ma emisiune) . . . 97.70

Amortisarea datoriei cli-
lorâ ferate de ostO ung. 
(2-a emisiune) . .

Amortisarea datoriei
lorfi ferate de ostil
(3-a emisiune) . .

Bonuri
Bonuri
Bonuri

miști
Bonuri
Bonuri rurale transilvane 10440 Londra 10 Livre* steriiuge 126 41

itursa <le Itiieuresel.
St. n. 1887.

Bonuri eioato-slavone . . liH50 
Desiiăgubire p- Ue

vinii uiifț......................100.25
Impruinutulu cu premiu 

ung..............................122.80
Losurile pentru regularea 

Tisei și Segedinului . 123 -
Renta de hărtiă austriacă 81 40 
Renta de arg. austr. . , 82.40
Renta de aură austr. . . 112 30 
Losurile din 1860 . . . 137.—
Acțiunile bănceî austro- 

ungare................... .... 887 —
Act. băncel de credită ung. 286.90 
Act. băncel de credită austr.281.20 

cu cl. de sortare 1C4.30 Argintulă —. — Galbiul 
rurale Bauat-Ti- împărătesei ............... 5 98
......................................... i Napoleon-d'orl .... 10.02 

cu cl. de [sortare 104 30 Mărci 100 împ. germ. . . 62 10

o

rurale ungare
(
rurale Bauat-Ti-

. . 127 — 
câi- 
uug.

. . 115 20 

. . 104.50

Renta 
Renta

>
împr. 
Credit

>

Cola oficială dela 4 Iulie st. v. 1887.

Cump.
91‘/a
94’/.
87—
34—

103’Zj
88— 

101’/,
94—

, • o. 86’/,
națională a României 500 Lei------
asig. Dacia-Rom-, ------

> Naț.onală ------

română 5%). 
rom. atnorl. (5*70) 
convert. (6°/0) 
ora:?. Buc. (20 fr.) 
fonc. rural (7°/01
I’ H (5°/o)
• urban ț7°/0'
• . (6°,„

Banca
Ac. de

< »
Aură contra bilete de bancă . 15.— 
Bancnote ausfriace contra aură. . 2.01

șwMgifc. țft

Cursulu piețoi Brașovu
din 23 luliu st. n. 1887.

5 «J
Braunstein freres ■6

• i.<
• RAL’tfSItIN FRLRES ?AftiS 

iUrqjr ln»rv S C Dfc

în l’aris 05
Boulevard 
Exelmans 
produce

Hârtiile
<le

ORICE CONTRAFACERE A ACESTEI 
HARTti SE VA URMĂRI CONFORM

• ' A
OE»03E S QB.ă uRUNCE . .

II© ,01) 0S77

Frații BRAUNSTEIN
SlNGUfli FABRICANT!

----- Paris —
y OtROsisaBSoFRARCtnâiUIUNClR y

„Les dernîeres Cartouclies“ - „Dorobanț
cari au fostă declarate, de cele dintâiu autorități sciențifice tliti Austria și 
Ungaria pe basa analiseloru făcute, absolută libere de ort ce materii vătă- 
mătore sănătății și ca hărtia de țigări cea mai ușoră și cea mai bună, ce a 
esistatu vreodată. Deorece și la noi domnesce convingerea că pentru țigări 
bune, în prima liniă calitatea hărliei de țigări este dătătore de măsură, hărtia 
de țigări ,Les dernieres Cartouches* si „Dorobanțiilu“ a devenită din ce în 
ce mai plăcută, și se p6le găsi la tute firmele mai mari. Veritabilă este nu
mai aceea hărtia, a cărei etichetă se asemănă cu cliseulă și care are firma 
„Braunstein Freres.“ Fabrica a deschisă unit deposită pentru servirea promptă 
a mușteriilor^, sub firma comercială protocolată în Austro-Ungaria: Braunstein 
freres, Wien, 2. Bez., Negerlegasse 8. 3—12
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Insciințare.
Reuniunea femei lorii române din Brașovu a înființați!, 

după cum să scie, unu internat îi, cu scopu de a instrui fetițele așe
zate aci în menajulQ casei, precum și în diferite lucruri de mână, ce 
cadîî în sfera unei bune econdme, și anume se învață aci :

a)
b)
c)
d)

e)
J)

A pregăti totfi felulă de mâncări;
A spăla și a călca totu felulu de albituri;
A c6se la mașină albituri și vestminte;
A t6rce, a țese pâncță, postavă, covdre și alte lucruri pentru tre
buințele casei (industria de casă).
A cultiva legumi;
Reguli higienice.
In acestă internatu se primescă :

A. Interne.
1. Fără plată 

clase primare, și voru fi 
tdte servițiele interne.

2. Cu plată se

fetițe orfane, sărace, 
împlinită 14 ani.

/

care vorii fi absolvafă 3—4
Aceste fetițe vorii provei!6

primeseîi: parte fetițe de acele care au absol- 
vată clasele primare și von'i se se cualifiee numai în lucrurile, care se 
înstruăză în internată ; parte de acele, care pe lângă acostă cualificare 
voră să continue învSțămfintulă la vre-una din șcdlete din locă.

Pentru instrucțiunea în lucrurile de sub a, b, c, d, 
e, f, precum și pentru întrega alimentare (nutriră) se plătesce an
ticipativii 10 fi. pe lună pentru Hă care fetiță.

B. Externe.
Fetițe de acele din Brașovă, care vin în internată numai peste 

c|i, plătescă pentru instrucțiunea de sub punctele a) pană la f) precum 
și pentru mâncarea de prântju și de sără (ojină) G fi. pe lună.

Părinții, care voescu să-și a.șetje fiicele lorîî în acestu internatu, 
au să se adreseze la subscrisa presidentă până la 15 Augustă st.

Agnes Du.șoiu m. p. I)r. Nicolau Popii m. p.
presidentă. aciuară.

v.
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Ruble Rusesel
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Meseriasnlu românu,3 J

Instituții de creditu și depuneri
IN BRAȘOVUI

Strada Scheilorii Nr. 146.
Ore de birou: Marția, Joia și Sâmbăta 

dela 3 5 d. a.

Sți potii tace depuneri de economii și de 
nemembrii pentru care se dau netto -j°|0 interese 
pe anii, plătindfi institutulu darea cătră stătu.

In formațiuni mai de apropo la birou.

4-6 Direcțiunea

£♦

I

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

pletă și din nou depositulă de stofe din niagazinulft de haine 
bărbătesc!, Ulița Vămei Nr. 11. și mâ recomandă pentru con
fecționarea de totu felulu de haine bărbătesc!, cu prețurile cele 
mai eftine; la casă de trebuință furniseză pantaloni în t.impă de 
8

1

6re, pantaloni și giletcă în 12 6re, costume întregi în 24 6re.
Pentru comande câtă mai numărdse se rdgă: 

Cu înaltă stimă

B. Schwarze,
Ulița Vămei Nr. 11.>> .1

»
I

Se caută unu servitorii românu, 
care se scie și limba germană, pentru orchestra (musica) 
orășenesc», din locă.

A se adresa la șefulti conducătorii altl orchestrei
Anton Brandner.1—3

Sosirea și plecarea trenuriloru și postelorii în Brașovu.
1. Plecarea trenuriloru:

1. Dela Brașovu la Pesta:
de persone Nr. 307: 7 ore 20 de minute săra, 
mixtă Nr. 315: 4 ore 01 minută dimineța.

2. Dela Brașovă la Buouresci: 
accelerată Nr. 302: 5 ore 37 minute diminâța. 
mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după ameițl.

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

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

2. Dela Buouresoi la Brașovu: 
accelerată Nr. 301: 10 6re 12 minute sera, 
mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după amâiț’t.

Plecarea postelorii:
lieșnovă-Zernesci-Branu: 12 ore 30 min. după amâip 
Zizinii: 4 Ore după amâiți.
Secuime (S. GeorgI): 1 Oră 30 minute nOptea. 
Făgărașil: 4 Ore diminela.
Săcele: 4 Ore diminOța.

Sosirea postelorii:

TrenulO 
TrenulQ

Trenul (1 
Trennlă

Trennlrt
Trennlă

TrenulQ 
Trennlă

/-)

c)

d)
e)

«7 
b) 
e) 
d)

Dela
77

n
77

w

Dela

Din
»

n

Tipografia ALEX1, Brașovă.

Brașovă
77

77

77

fl

A.
la
n
în 
la 
la

B.
Utfnovii-Zernescî-Branii la Brașovă: 10 Ore înainte da amâițl.
Zizinii la Brașovă: 9 Ore a. m.
Secuime la Brașovă: 6 Ore sera.
Fâgărașii la Brașovă: 2 Ore diminâța.
Săcele la Brașovă: 6 Ore 30 minute sâra.


