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Brașovu, 1 Augustu 1887.
Intrâga (Jiaristică europână este pentru mo

ment» preocupată de urmările ce le p6te avâ 
pentru situațiunea generală politică călătoria prin
țului Ferdinand de Coburg în Bulgaria. Ținendu 
contu de acestă viu interesu, ce se manifestă 
pretutindenea, vomă dedica și revista ndstră de 
atjl afacerei bulgare, care este și pentru noi cu 
atâtă mai importantă, cu câtă Carpații suntă ve
cini cu Balcanii.

Cu tdte că prințulă de Coburg încă n’a 
ajunsă în Ternova și n’a depusă încă jurămăn 
tulii pe constituțiunea bulgară, suntemă deja în 
posițiune de-a cundsce cuprinsulu circularei sale 
adresate tuturoru mariloru puteri, precum și cu
prinsulu manifestului său cătră națiunea bulgară.

Acâsta descoperire prea timpuria avemă de 
a-o mulțumi indiscrețiunei unui amicii ală prin
țului, a contelui ungurescă Eugen Zicliy, care, 
mergendă în cupeulu princiarii pănă la Seghe- 
dină, a fostă însărcinată de a comunica dela 
stația telegrafică din Segliedin acele acte mamei 
prințului. Aici Zicliy s’a întâlnită cu doi dia- 
riști unguri, cari sosiseră cu același trenă și le-a 
împărțită și acestora cuprinsulu enunțiațiuniloră 
amintite, piariștii îndată le-a comunicată foiloru 
din Peșta „Egyetertes“ și „Neues Pester Jour- 
nal“ în cari au și apărută alaltăerî.

In primulă actu adresată puterilor», prin
țul» de Coburg dice că nu a urmata îndată clie- 
mărei națiunei bulgare, pentru că spera, că pu 
terile voru aproba alegerea sa. Răspunsurile loră 
însă n’au fostă favorabile, dâr n’au fostă îndrep
tate nici în contra persdnei sale, a prințului, ci 
numai în contra formeloră au făcută puterile 
obiecțiunl. De aceea elu, prințulă, s’a hotăiîtă 
să mergă în Bulgaria cu firma speranță, că pu
terile față cu faptele împlinite nu se voru mai 
uita la forme.

„Mă ducă dâr în Bulgaria — 4'ce prințulă 
— cu firma hotărîre de a regula stările desolate 
de a<|l ale națiunei bulgare și speră dela Atot- 
puternieulă, că voiu conduce acâstă națiune pe 
cale paclnică la civilisațiune și cultură și o voiu 
ridica la acea înălțime, care i se cuvine in ren- 
dulă stateloră civilisate europene. Problema ce 
mi-am pus’o e nobilă și mărâță, dâr ea este și 
sfântă, căci voescă să ’mi dedică tdtă viâța mea 
unei nobile națiuni".

In manifestulă cătră națiunea bulgară prin
țulu mărturisesce, că stăruința sa de a câștiga 
puterile pentru causa bulgară n’au fostă încu
nunate de succesă, așa că în cerculara sa cătră 
curțile europene a trebuită să declare, că se 
simte îndemnată a primi alegerea lui de prin
cipe și jără consimț&mentulu loră, adecă ală pu- 
teriloră. Manifestulă se termină cu următdrele 
cuvinte:

„Nori grei și amenințători s’au adunată pe 
orisontulu nostru, der mai mare este și mai greu 
cumpănesce încrederea mea în curagiulu și în 
perseveranța vdstră! Sfântă este voința poporu
lui și incă totdeuna ea a învinsă. Acestă e și vo
ința mea și speră că mă veți sprijini în nisuin- 
țele mele sfinte. Cu Dumnezeu și cu voi voescă 
să luptă pentru causa v6stră.“

Intr’o altă depeșă, care asemenea s’a dată 
publicității prin ivdiscrețiunea ungurâscă, prin
țulă face cunoscută înaltei PorțI, că a primită 
alegerea Sobraniei bulgare și speră că pasulu 
lui va corăspunde dorinței și intențiunei Maies
tății Sale Sultanului.

Se <)ice că mama prințului de Ferdinand ar 
fi contribuită mai multă ca elu să plece în Bul
garia. Densa, prin legăturile ei familiare, să fi 
stăruită multă în Petersburgu, ca să câștige apro
barea Țarului. P6te că acestoru stăruințe este 
a se mulțămi, că cu tdte protestările loru foile 
rusescl se esprimă într’unu tonă mai moderată 

decum s’a așteptată și aprdpe cu indiferență asu
pra călătoriei prințului de Coburg.

într’unu articulă ală Gazetei oficidse de 
Petersburg se declară lămurită, că Rusia va ob
serva și de aci înainte o atitudine așteptătdre 
față cu desfășurarea lucruriloră în Bulgaria. De 
aci resultă, că Țarul» n’are nicidecum intențiunea 
de a interveni și de a isgoni pe prințulu Fer 
dinand din Bulgaria.

In asemeni împrejurări, momentană favora
bile pentru prințulă, ni se pare că indiscrețiunea 
comisă de contele Zicliy cu publicarea prâ tim
puria a acteloră princiare a fostă ună pasă din 
cele mai greșite. In tdtă întâmplarea nu va con
tribui a mări simpatiile pentru prințulă de Co
burg în Petersburg împrejurarea, că manifestulă 

în fdia kossutliistă din Pesta.

Politica esternâ. a Serbiei.
Țiarulu radicală „Odjek“, ale cărui relațiuni 

cu guvernulă sârbescă suntă cunoscute, scrie ur- 
mătdrele :

Legăturile care unescă națiunea serbescă cu cea 
ruseseă suntă de nalură indisolubila, deorece au fosta 
întărite prin sânge. Numai sofiștii le pota tăgădui și nu
mai o politică nefastă le pâte trece cu vederea. Noi 
dicemă aceste cuvinte pentru că sciină să vorbiinO din 
suflelulă poporului serbescâ, și numai aci la pdte ignora 
tendințele naționale și sentimentele poporului, care voiesce 
să-i facă rele serviții.

Una din căușele principale, pentru care a fostă ul
tima schimbare ministerială atâtă de cu bucuriă salutată 
de cătră toți Sârbii, este convingerea generală că prin 
sdiimbarea politică se îmbunătățesc^ relațiunile cele rele, 
cari au esistală între Rusia și Serbia, și pe cari le-a pro
vocată guvernulă trecută în inleresulă altuia.

Noi spunemă acestea fără nici o teamă, deoreee 
suntemă convinși că numai acea politică pOle avea suc- 
cesă, care se ba<6ză pe factori reali, er nu in' hipuițl. 
De aceea suntemă convinși că împărtășirea a estui ade- 
vără păte fi de folosă pentru des’oltarea relaliundoră 
normale cu iote puterile, și în specială cu monarcliia ve
cină. A o înșela pe scăsta, nu este nici în folosulă nos 
tru, nici ală Auslro-Ungrriei. Este mai bine d’a pune 
relațiunile eu vecinii în armonia cu împrejurările reale, 
cu situațiunea adevărată.

Marea putere vecină nu va ajunge în posițiune să 
atragă asupră-șl mânia poporului serbescă pentru rela
țiuni făcute bune in modă artificială. 0 asemenea «prie
tenia urgisită11 mi pote presinta ună folosă durabilă nici 
unuia nici altuia. Noi amă fostă totdeuna pentru rela
țiuni bune cu monarchia vecină, dăr bine înțelesă, în 
limitele inlereseloră amândurora.

Noi amă stăruită ca aceste relațiuni să ia acăstă 
formă, care ar corăspunde tendințeloră neindoiose ale na
țiunei serbesci: in timpuri normale acesta doresce o prie
tenia sinceră cu Austro Ungaria pe basa dreptăței egale. 
Intămplându-se insă să se ivâscă impregiurări anormale, 
care să silăscă pe Serbia să se pronunțe pentru Rusia 
seu Austro-Ungaria, atunci nu mai încape nici o îndoială 
că națiunea va merge cu Rusia.

Acest» articul» a produsă o impresiune ne
plăcută în Viena, care se și manifestă în 4'arele 
de acolo.

Gestiunea egiptenii.
Oficială de esterne englesă a depusă in parlamentă 

corespondența ce s’a urmată asupra misiunei lui St 
Drummond-Wolf in Constanlinopolă în cesfinnea egiptănă.

Cartea albastră despre misiunea lui Wolf cuprinde 
timpulă dela 31 Maia pănă la 1 Augustă. Deja la 3 Maia 
Wolf depeșă lui Salisbury, că ambasadorul rusă NelidofT a 
spus pe față, că guvernul franees și rus vor respinge stipu- 
lațiunile care Iracleză despre drepturile Angliei d’a re
intra in Egiptă. Ambasadorulă francesă Montebello sorise 
Sultanului, că Franța, decă se va ratifica convenția an 
glo-turcăscă privităre la Egiptă, îșl va îndrepta atențiunea 

sa în a’șl protege propriele sale interese, In paguba 
Turciei; neratificându-se însă convenția, Franța va da 
sprijină și ajutoră Sultanului față cu tote eventualitățile, 
ce ar resulta din respingerea convențiunei. Wolf mai 
făcu cunoscută lui Salisbury, că ambasadorii francesă și 
rusă ar fi spusă Porții, că în ratificarea convenției ară 
privi ună tractată de alianță și prin urmare pe Turcia 
n’aiă mai considera-o ca stată neutrală. Ambasadorii 
Germaniei, Austro-Ungariei și Italiei au stăruită pentru 
ratificare. Amenințările Franciei și Rusiei, pre
cum comunică Rustem-pașa lui Salisbury, îndreptate 
contra integrității imperiului turcescă. au făcută pe Părtă 
să nu ratifice convenția.

Astfelă cestiunea egiptănă a rămasă totă neresol- 
vată și Salisbury a declarată, că guvernulă britanică va 
ține ocupată Egiptulă pănă când se va convinge, că gu- 
vernulă egiptănă e destulă de tare, ca să înlăture peri- 
cule interne și esterne.

Revisuirea cliartei Europei.
A apărută o broșură rusăscă, care se ocupă cu 

granițele naturale ale poporeloră în «imperiu». Acăstă 
revisuire rusăscă a chartei Europei propune «pentru asi
gurarea păcii* următorea modificare ce ar fi să se facă 
in statele europene:

Granița ruso-germană începe, după acăstă 
broșură, la Stolp și merge’n josă intr’o liniă «naturală1 
decisivă până la Beuthen, Danzig, Thorn, Konigsberg 
cadă la Rusia. Intre Ratibor și Plesz se abate granița 
rusă spre ostă, ia in trecere Galiția, Bucovina și Mol
dova și așa sosesce la Marea-neagră. Germania, care 
’șl-a perdută astfelă o mare parte din ostulă său, se 
despăgubesce prin Boemia, Austria de susă, Tirolulă 
germană și Elveția germană. Noua graniță germană- 
francesă lasă Germaniei Strassburgulă. Mețulă Î10 ce- 
dăză Franciei și merge apoi intr’o liniă spre Marea Nor
dică, la care sosesce între Brugge și Ostende. După ce 
s’a pusă astfelă capătă Elveției, Belgiei și Olandei, auto- 
rulă cedeză Danemarcei Șlesvigulă. Noua Austriăpri- 
mesce ca nouă putere slavă întrăgă Peninsula balcanică, 
Serbia, Valahia, Muntenegru, Bulgaria și Conslantino- 
polulă inilusive, chiar și Triestulă i-lă păstrăză. Italia 
treime să se mulțămăscă cu Tirolulă italiană și cu Tes- 
sinulă.

SOIRILE PILEI.
Inspectorulă școlară ungurescă din Trei scaune 

Szeremley, s’a indușmănilă cumplită cu cornițele admi
nistrativă ală comitatului. Causa e că inspectorulă can
didase, la alegerile din Iunie, ca deputată guvernamen
tală. Comitatulă însă favorisă oandidatura br-lui Szcn- 
kereszty, Iotă liberală. Szeremley, vrăndă să-și desvolte 
programulă, a fostu oprită de solgăbirău, și așa Iu ne
voită să comunice cu alegătorii prin scrisori tipărite des
chise. In aceste scrisori lovi în procederea elicei comi- 
tatense și dedata că in stările comitatului Trei scaune 
vede ună cosciugă zugrăvită și de va fi alesă, va căuta 
să deschidă și să spulbere acestă cosciugă. Din causa 
a, esta se propusese in comitetulă administrativă să 
se ceiă ministrului instrucțiunei satisfacțiune pentru 
olensa adusă comitatului de cătră inspectorulă școlară 
er pănă atunci să ingrijescă de înlocuirea inspectorului 
școlară. Așa s’a și decisă. Comitetulă nu mai ține șe
dințe, nevoindă să mai aibă de a face cu inspectorulă 
școlară, pănă ce va veni răspunsulă ministrului. Așa 
ne comunică „Pester Lloyd“ despre acestă cărtă „pa
triotică “

—x—
Din incidentulă venirei Maiestăței Sale la 

Clușiu, după cum anunță „Protestâns Kozl6ny“ s’au 
luată măsuri, ca și arcsidiece.-a transilvană ev. ref. să 
se presenle prin delegați înaintea Maiestăței Sale. Dele- 
gațiimireni se voră înfățișa in uniformă ungurăscă (disz- 
magyarban), er preoții în uniforma loră preoțăscă. — 
Teatru în Iotă forma.

—x—
fn biblioteca doctorului Zerich din Uzonă — <J*ce 

„E-K.« — a aflată profesorulă din Alba-lulia Temeșvari 
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însemnate documente istorice referildre la episcopalulă 
transilvana, anume s’au descoperita numele a 9 epis- 
copl din nainte de anula 1400, cari până acum au fosta 
necunoscute.

—x—
Ezcursiune la Sinaia în dina de Sf. Marin. Cu 

ocasiunea serbăreî de Sf. Maria la 15/27 c., birou10 o 
rășenescă din localitate (Strada vătnei nr. 10) ar mgeaz.i 
una trena de plăcere de aci la Sinaia și retour cu pre
țuri forte reduse.

Mai filele trecute veni o plâiă repede peste co
muna Boda (lângă Brașovă) pe la 3 Ore după amedl, 
Se scie, că pescarii totdăuna după ploiă iesO să pescu 
iâscă. Astfela mai mulțt Omeni din Bo iâ veniră in spre 
sără să pescuiăsă dealungulă“Ghimbășeluiui — mai alesă 
pe lângă mdra cea nouă a comunei. Intre alții ese și 
una Româna la pescuita eu lingura sa — afundănduo 
în lăsa morei. Una sasă ila vede și i cere lingura să 
pescuâscă și ela ceva. Românul a i o dete bucurosă. 
Sasuia, cum afundă lingura in apă, ii apucă rOta morii 
cOda lingurii și astfela aluneeânlă dj pe punte cade în 
apă. Alta Sasa del i ferăstrăul^ comunei vădândă peri 
colula âmblă să scape pe cela din apă der lunecă și elă 
de pe punte și iă<Ju sub rota morii și decă morarula 
nu oprea apa, ila sdrobea cu desăvârșire. Totă mora
rula a sărita să sc<5tă din apă și pe cela dântâiu peri
clitata, care sta se se înnece. Celui cădulă sub rOtă i 
s’a sdrobita una umăra și ii s’au violata partea stângă 
a capului. Amândoi se află în cură. Se crede că se 
voră reinsănătoșa mai cu greu.

—x—
D-la Silvestru Moldovana, fosta profesota la 

gimnasiuia româna de aci, er acu n amploiata la bmca 
,Arieșana« din Turda, s’a logodita in 4 Augustă n. c. 
cu d-șOra Margareta Cigărean, Iii a d lui vicenotară 
comitatensă din Turda, I0nă C'găreană. — Intr’ună ceasă 
buna !

Alallaerl, Joi, sera pe la 10 Ore au arsă in Brașo- 
vula vechiu, Ulița de mijlocă, două mari șuri încărcate 
in parte cu cerea'e și paie, una șonronu și una grajdă, 
la locuitorii Stana m și Olescher.

—x —
Pentru serviciile aduse maghiarismului și la ale

geri, ministrula Treforta a mai „pricopsită» ne urmă
torii preoți gr. or.: loanO Sovre din C'rpeni.șă (oii 
din Valea?) cu 100 fl., Alec-andru Ciocaciu din Kovacs- 
Kapolnok (?) cu 60 fl., Zaharia Muntean ă din Săla- 
șulă de susă, Ioană Mihailescu din Ohabi de sub 
peatră, Ilie P i so din Măgura, Petru IC â m p e a n din Fer- 
nandia, Tobie Popa din Suligetă, Ilie Sovre (din Ko- 
teles-Mezo (?), Petru Mânu din Boiereai, Pavelă Gri 
guțădin Stoiceal, Neculae Herman din Macică, George 
Pascu din Kis-Kotelyes(?), Emerică Bărbosu din C-o- 
kolcz (?) și Teodoră Lovre (Sovre?) din Femiță cu 
câte 50 II. — Românii nu’i voră uita!

—x—
In comuna Felea de Câmpiă s’a ivită intre ri 

mătorl băla numită arsura de splină. Păuă ar-mn au 
murite vr’o 30 de porci.

—x—
lutr’unâ hirtă din Kaposvar ședea deunăzi locu- 

itorulă din Csepeltania I. Ltkos cu ună cărăușă, care 
avea să-lă ducă acasă. In timpulă acesta doi indivizi 

necunoseuți se suiră in cară, care sta afară, și porniră 
cu elă spre calea ferată. Cei doi din birtă observândO 
disparițiunea carului, făcură iute arătare la poiițiă, care 
trimise 6 gendarmî să prindă pe hoți. Aceștia au și 
fostă găsiți la calea ferată, unde să opri săra fundă lo- 
culă de trecere închisă. Hoții săriră din cară și îneer 
cară să fugă spre riulă Căpușă, împușeândă totodată 
asupra gendarmiloră, precum spune »P. H.“ Gendarinii 
răspunseră și ei cu g'Onțe omorândă ne fugari. S’au 
găsită la aceștia 240 cartușe, 4 revolvere și o mică 
sumă de bani. Indentilatea nu li-s’a put iță stabili.

—x—

In cerculă direcțiunii poștale și telegrafice din 
Sibiiu sunlă de ocupată provisoriu locuri de servitori 
la poște și la telegrafe. Cauțiune 100 II., lefa 300 11. pe 
ană, bani de cvartiru 60 fl. și îmbrăcăminte dala erară. 
Petițiunile bine înșiruite se adreseză la numita direcți
une in limpă de 6 săptămâni.

—x—
R ep re se n t a ț i u ne teatrală se va da, sub 

conducerea d-lui Petru R mbașă, de cătră tinerimea stu- 
diosă din tractulă protopresb. ZarandăJoi la 6/18 Au
gustă 1887 in localitatea «Societăței de lectură* din 
Bradă. După reprsentațiune va urma danță. Jumătate 
din venită e destinată pentru bibliotecele școlari din 
tractă, eră cealaltă jumătate pentru rondulă eleviloră 
morboșl dela gimn. rom. gr. or. din locă. Intrarea de 
persână loc. I. 70 cr., loc. II. 50 er., parter 30 cr., pen
tru copii 20 cr. Bilete de intrare se potă căpăta din 
3—6 Augustă a. c. la d Iu I. Germână, visavis de gimn. 
și se-a la casă. Comiietulă arangiatoră — Programa 
representațiunei 1) Ună leu și ună slotă, comediă 
intr’unu antă de D. R. Rosetti. Persanele: Eudochie 
Trifană, d lă Aurelă Trifă. Tasache Sărăcilă, d-lă Teo
dor Baianță, Mișu Anesti, D-lă Nicolau Vraciu, Terlipofă, 
d-lă Petru Todorană. D-ra Tarșița Trilană, d na Rimbaș. 
NaLdița fiica sa, d-ra E. Impărată. Lina servitore, d-ra 
Eug. Culeană. Mai mtilți invitați. 2) Polipulă Un
chiului comediă intr’ună actă de I. Slavici. Ciocănelă, 
d lă Inocențin Bogdană. Vespiană, d-lă Teodoră Baianță. 
luliatiă, d-lă Androaă Bog lână. Veriga serv., d-lă Ales. 
Draia, 3) U n ă tutoră, comediă in 2 acte și ună 
tablou de M. Ponni. Redeană, d-lă Aurelă Trifă. Dor- 
nescu, d-lă Inoc. Bogdană. Buzfugană, d-lă lor.nă Șina, 
loniță, d-!u Ioană jBoeaniciu. Leonor.i Steria, d-șora V. 
Stanciu. D-na Renană, D na Rimbașă. Rarița servitdre, 
d-ra F. Olariu Srrvilori, Țărani, Țărance. Inceputulă 
la 7 ore sera. Ofertele ’m.irinimose se voră primi cu 
mulțitmită și cuda publice.

—x —

Se primescă in cvartiră cu alimentare și îngrijire 
iutregă băețl inir'o familiă onorabilă din Brașovă, ce 
locuesee in cetate. Se recomandă acestă familiă mai 
alesă pentru școlarii dela gimnasiu. Io formați uni mai 
deaprope dă admimslrațmnea făiei noslre.

In librăria dieeesană din Caransebeșă și la d-lă 
autoră 'frai ană Barzu se află de vânzare opulă: 
„Cugetări asupra crescerei omului», retipărită 
de curândă din „Fâia dieeesană». Prețulă 40 cr., care 
este destinată ea ajutoră la tjidirea bisericei române gr. 
or. din comuna Baeamezeu.

Agricutura în Germania.*)
O escursiune agricolă făcută la Rosalii 1884 ,în provincia Sacsonia. 

(Urmare.)

Aruncândă in fine o ochire asupra intregei 
moșii și esploatațiuni și a detnliiloră ei, o putemă numi 
cu drept0 cuvântă o economiă modelă, la care proprie- 
tarulă nu s’a sfiită d'a face cele mai mari sacrificii, 
pentru a aduce esploatațiunea moșiei acolo, unde ar tre
bui să tindă ori și care proprietate, fiă ea mare, liă 
mică De sigură că pe lângă sacrificii bănesel proprie- 
tarulă nu s’a sfiită nici de sacrificii morale și materiale 
spre a’șî rotundi și înlesni lucrarea moșiei sale, eon- 
strîngendă pe săteni de voiă de nevoiă d’ai da lui in 
arândă pământurile loră, și ei d’a deveni lucrătorii lui 
cu diua, său cu anulă, ce se înțelege că nu păte fi 
nici in favorea loră și nici a statului, precum a dove- 
dit’o acâsta istoria tuturoră poporeloră și tuturoră tim- 
puriloră in modă neindoiosă, căci absorbindă proprieta 
tea mare, și lipsindă pe miculă proprietară de ogorulă 
și cășciora sa, frustrezi totodată și pe stată de basa cea 
mai puternică și mai statornică, pe care se pote elă ră- 
tjima. Că ună astfelă de mare proprietară pe lângă o 
arândă mai mare și vorbe ademenităre, când aceste nu 
folosescă. nu se sfiesce nici de intimidări, de represalii 
și totă felulă de măsuri draconice de a constringe pe 
țărână d’ai arenda lui locurile cele bune și a deveni 
sluga lui, aceea se pote ușoră vede și conchide mai 
cu seină când vedl prin ce felă de legături diavolescl 
constringă aceeași fabricanți și mari proprietari pe ță
rani, să le vândă sfeclele de zahară toldeuna aceluiași 
și cu prețulă ce i convine fabricantului. Eu c-e-lă puțină 
păn’ acum n’am văcjulă. și nici nu-mi potă închipui ună 
țărână, care de bună voiă să-și dea locurile cele bune 
în arândă și să-și vendă vitele, pentru ca elă să se ducă 
să muncescă cu pălmile pe la alții, și să devină prole
tară. Faptulă insă e, că prin acesta foștii plugari de 
odiniâră snntă reduși Ia o stare nu prea de invidiată.

Că ce rasultate pote avec o astfelă de stare a lu- 
cruriloră, imi dete o bună probă ună bătrână și vene
rabilă preotă luterană dela Osmunde lângă Halle a S, 
care in anulă 1886 îmi mărturisi că din cele 165 curți 
și moșii țărănesc! ale parochiei sale, câte erau in anulă 
1848, adl abia au mai rămasă 43, er celelalte familii 
tote au dispărată, seu deveniți proletari au luată lumea 
in capă. Absorbirea proprietății mici de cătră proprie
tatea mare și capilaiulă mare a pusă deja pe gânduri 
pe guvernulă germană și pe bărbații de stată ai Gir- 
maniei. Cei mai periculoși suntă însă marii capitaliști, 
cari la jocuri de bursă seu în totă felulă de întreprin
deri industriale și comerciale au câștigată miliânele, și 
cărora nu le pasă de crisele agriculturei, ci numai pen
tru a-și câștiga o mai mare irifluință și gravitate in so
cietate și in afacerile statului, de câțiva ani s’au pusă 
pe cumpărare de moșii și cu deosebire pe cumpărarea 
micei proprietăți. Numai familia principelui de Furten- 
berg și a Br. Rolhs hild au esproprială în Garmatiia de 
audă regiuni întregi și au pustiită deci de sate, țăranii 
ducendu-se la America.

In schimbă insă lahricantulă de zahară și marele 
proprietară, care și elă trăiesee din agricultură, progre- 
sâză, se inavuțesce până ce se mai plătesce incă fabri-

♦; A se vedâ numerii 159, 160, 161, 162, 163 
164, 165, 166 și 167 ai «Gazetei Tran.“ din 1887* 
— Red.

FOILETON O.
(27) --------

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

XI.
întâia victimă.

Când ajunse Fiametta la porțile castelului, se găsi 
de odată in fața unei fete lOrle tinere, servitore a po- 
destalului, care-i fusese dată ca ajutore in serviciulă său 
pe lângă fiica Adriaticei.

Pe fata acesta o chema Nina și era forte inteli
gentă. Alară de acâsta era fOrte bună, prevenilore, ze- 
losă, ascullândă cu adâncă băgare de semă cele mai 
mici observațiunl și supuindu-se îndată cu plăcere. 
Cu chipulă acesta sedusese pe Fiametta și acesta avea 
deplină încredere în ajutorea sa.

Vătjândă pe Nina că vine repede spre dânsa o 
întrebă :

— Mă cauți, mititico ?
— Da, signora,.. le căutam fiindcă am să ți vorbesc.
— Numai decâtă.... acum n’am vreme... viu mai 

pe urmă... — răspunse camerista dând’o la o parte.
— Dâr, signora... — stărui Nina.
— Țl-am spus că trebue să mă ducă susă la stă

pâna mea ; trebue să fi începută să se pliclisescă aștep- 
tându-mă ! dise Fiametta cu nerăbdare, răspingândă incă 
o dată cu mâna pe ajutârea sa.

— Poți să tjici chiar că n’e mai vrută să te aș
tepte și că a și plecata! răspunse lata.

— Cum ai tjisă? nu cumva?... Ah, mi-se pare 
c'am aurită rău, nu-i așa? Așa-i că n’ai <|isă c’a plecată 
stăpâna mea? tjise Fiametta intorcându se spre Nina.

— Mă iârtiî, signora, stăpâna nOstră nu mai este 
la caslelă, a plecată.

— Fără mine?
— Fără d-ta.
Fiametta nu mai cjise nici o vorbă și capulă îi 

pică pe șină.
— Insă stăpâna mea mi-a poruncită ca să te ducă 

la dânsa îndată ce le vei întorce. Decă ne vomă grăbi 
puțină se pOte intîmpla s’o ajungemă la maiu mai nainte 
d’a se îmbarca! dise iute mititica Nina.

— Cretji ? întrebă Fiametta ingrijată.
— Sunt sigură. Ș’apoi stăpâna te iubesce pre 

multă șt prin urmare păte că vre să le aștepte câteva 
minute. Nu credl și d-ta totă astfelă?

— Negreșită... Dâr decă este așa, să piecămă iute, 
dise Fiametta fără să se mai gândâscă.

— Să piecămă, dâeă die! d-ta, signora... răspunse 
Nina indreplându-se intr’o direețtă cu totulă opusă ace
leia de unde venea Fiametta.

— Der cum au plecată așa de repede? — cjise 
camerisla iuțindă pasulă pe câtă pută. — Când am e- 
șită eu din sala banchetului, nici nu era vorbă de ple
care. Asllelu a dorită signora?

— Nu-țT polă spune adevărulă. Chiar când a pă
răsim castelulă și chiar când scobora treptele mi-a po
runcită stăpâna aceea ce țl-am spusă, dându-ml și haina 
asta de druină care-i era prea grea pentru drutnu'u ce 
trebuia să Iacă prin parcă. Vrea s’o îmbrace când se 
va sui in luntre.

Maniaua Veneției, pe care Fiametta o cănoscu nu
mai decâtă pe brațulă Ninei, o inere.lințâ, că Nina spu
nea adevărulă. Fiametta nu mai avusese dâr nici pică 
de bănuială.

Și Nina și Fiametla mergeau alături fără să schimbe 
nici o vorbă. începuseră să sufle greu din pricina iu- 
țelei pasului.

— Mai este departe încă? întrebă in sfârșită Fia
metta.

— încă puțină.... signora ..
Mai trecură 5 minute.
— Ei bine? întrebă âr Fiametta.
— Mai avemă încă vre-o sută de pași, răspunse 

Nina. Dec’ar fi diuă, ori dâcă ar fi lună ai pute să ză
resc!.

Nina nu isprăvi vorba când deodată țipă și căiju 
josă pe erbă.

— Ce ai? inirebă Fiamett .
— Am călcată rău și ml-am scrintită piciorulă. 

Oh, cum mă dâre! Țise Nina strîmbându-se de durere.
— Aide, fă’țl curajă... incercă-fe să umbli, eu le 

țiu.... dise Fiametta ajulându i să se scâle.
Nina se sculă, însă cătju numai decâtă pe iârbă 

țipândă er.
— Nu potă! ijise ea.
— Bine, mă voi duce singură.. <jicl că pOte să 

mai fiă o sută de pași în partea acesta? <|ise Fiametta 
luftndă haina Veneției.

— Nici o sută de pași pole să nu fiă. Ia-te după 
lumina masalaleloră. Ș’apoi n’ai decâtă să strigi și au 
să te auijă.

— Mulțumescă! <}ise Fiametta plecândă singură.
Merse astfelă încă cinci minute fără să întâlnăseă 

pe cei ce-i căuta. Strigă, însă nimeni nu-i răspunse. 
Din pricina intunerecului nici nu scia pe ce cărare s’a- 
puce, când, din fericire, răsări luna.

Venindu-i deodată o bănuială, Fiametta se intdrse 
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cațiunea zah.u ilui, de >are elă, vorbindă figurată,e strinsă 
lega’fl : dâr câni ne gttndnnn <-ă numai in provincia Sac- 
so lia totă la câ'e 2—-3 comune se afli câte o fabrică 
de zihară .și pe di ce merg; se infiinlezâ al:e fabrici din 
no.i, cu capitala mii mare; când ne gândim}, ca mai in 
tdle regiunile și (imnurile numii c-'va roditore ale Ger
maniei și a tuturoră (SrilorCi din Europa, dn ce in ce 
fabricele de zahară se inmulțescă ca ciupercile și grămă- 
deseă capitaluri totă mai mari și cultura sfeclei de zu
liară se introduce cu o pasiune nebunatică*), și prin ur
mare .și esportulă de zuliară devine dm iți in <|i mai a- 
nevoiosă, concurența din ce in ce mai mare, mai inver 
șunatâ; câni in urmi acestei erise aucțună suspinele, 
tânguirile și perderile fabricanților^ Americani, și vedemă 
mai pe fiâcare di câițendă câte o fabrică in Boemia, Sac- 
sonia, Silesia eic. și dând falimente societăți și firme 
vechi, cari aveau câte 6—10 fabrici, la aceste împrcju 
rări și priviri, ijdu, nu ne puteim} opri d’a nu esprima 
o bănuială asupra resultalului finală ală d-loră Greseeke 
și Ribbelge, din causa arendei celei enorme.**)

Pe deplină satisfăeuțl de resu'tatulă cerce’ăriloră și 
de primirea cea cordială și esplicările cele detaliate din 
partea proprietarului, săra la 7 <5re părăsirămă Kl. Wanz 
leben și cu faimosulă trenă cu clopotă ne îndreptarămă 
spre orașulă Slassfurt, unde conformă planului de călă
toria era să petrecemă o a doua nOpte și in diminăța 
următore să visitămă ocnele și fabricele de acolo, ce s’a 
și întâmplată. (Va urma).

Raportă polițienescu. — Cu ocasiunea tergului de 
săptămână de eri, s’a născut intre Moisze Olah Jănos (???) 
din Țințarl și intre lob. Liehr de aci o certă, care a de
generată în urmă in bătaiă. Ună polițistă i-a pusă ca
pătă arestândă pe vinovată.

Totă cu ocasiunea tergului de eri s’a confiscată și 
s’a nimicită o '‘entitate mai mare de pome necopte.

Eri arendatorulă giădinei Riemerzwinger a prinsă 
pe ună birjari} furândă pome. Fiindă adusă făpluitorulă 
la polițiă, aee.-ta l’a predată judecătoriei penale.

Eri după amedi s’a găsită pe promenada de pe 
straje o jacheta de I mtă. I’ăgubașulă ’.și o păte lua 
dela căpitănatulă orașului.

Dare de seină.
asupra contribuiriloru incurse cu ocasiunea petrecerei de 
vira, ținută în 11 luliu n. c. în folosuliî școleloru ro

mânești gr. cat. din Teușu.
Ignat Berza 1 fl. Georgiu Vintilă 50 cr. Ilariană Ru- 

sană 2 fl. Ștefană Bretoiu 1 fl. Gregoriu Belană 1 (1 
Georgiu Munleanu 1 fl lână Mariană 1 II. Gavrilă Rață 
1 11. Gregoriu Popa 1 fl. Teodoră Gliga 50 cr. Simionă 
Evladă 50 cr. Nieolau Munleanu 1 II. Alexandru Do- 
brescu 2 fi. Aronă Boeră t fi. (!■ orgiu Făgărășiană 2 fl 
Pompeiu Nobili 70 cr. lacobă Popa 1 11.! Vasiliu Rață

*) Pe teritorială reuniunei vamale — Zoilverein —
germane erau fabrici de zuliară în activitate.

N-rulu 
fabri- 

cilorii.

Sfeclele prelu
crate esprimate 
în tone (1000 klg)

Pe o fabrică 
vină în ter
mini mediu 

tone de sfecle
în câmp. an. 1871/72 311 2.250,918 7,237

n 1878/79 324 4,628,748 14,286
•n ■n 1882/83 358 8,747,154 24,433

**) Temerile esprimate de no: in 1884, durere, că 
s’au realisată deja în anulă urmăloră și tătă întreprin
derea a fostă transformată în o întreprindere pe acții, care 
o continuă și a<)I în grandărea ei de mai nainte.

la locuia unde lăsase pe Nina Locuia acesta se cu- 
noscea de pe una castana fărte mare, la a cărui rădă
cină picase fata.

Insă când ajunse Fiametta la castană, nu mai găsi 
pe Nina.

— Am dală în cursă! țjise Fiametta bătenda din 
piciora. — Oh, ce dobitoeă sunt! Cum eram să bă- 
nuesca eu că și copila asta, in care aveama încredere, 
era o uneltă! Aide! să nu mă mai gândescă. Destulă 
atâta tânguire. Decătă să stau să vorbesca, mai bine 
să mă pună pe lucru.

Fiametta plecă. După multe cotituri și după multe 
semne pe cari le putea cunosce la lumina lunii, ajunse 
la castelă. După sgomolula neregulata ce tăcău invitații 
în sala cea mare a banchetului, Fiametta înțelese că 
stăpâna sa plecase într’adevără.

Și când se uită în salonă, Fiametta nu mai vecju 
nici pe fiica Adriacei, nici pe Felice Badoeru, nici pe 
podestaluhl Fadovei.

întrebă în drâpla și în stânga, însă numai de formă, 
fiinda că scia ea cam ce felo o să i se răspundă. Află 
astfelă că fiica Adrialicei plecase, însoțită de podestaluhl, 
cătră capulă insulei de unde trebuia să se îmbarce.

Fiametta nu mai întrebă nimiră alta, de frică să 
nu pice și într’altă cursă. Scia acum totă ce voia să scie

MiculQ portă de îmbarcare era in fața cartelului. In 
posiția in care sta Fiametta, in capulă de josă al peronului și 
cu spatele la clădiri, n’avea decâtă să mergă dreptă îna
inte fără să s’abală din drurnă pentru ca s’ajungă la lo
cuia de pe mală, unde vrea ea. Ca să pâtă merge pe 
drumulă celă bună avea o busolă, radele lunii, cari acum 
lș! proectau umbra în unghiu dreptă la stânga sa. Prin 

1 fl. Vasiliu Radu 1 fl. Nieolau Belană t fl. 50 cr. Șer- 
bană Romulă 50 cr. Sfi fană Belană 1 fl. Salamon Roiten- 
stein 1 fl Blasko Kăroly 50 cr. Uorvafh Denes 50 cr. 
lacobă Moldovană 1 II. Georgiu Itavidă 50 cr. licobă 
Mure.șianu 1 fl. losifă Rață 50 :r. Aureliu Hulea 50 cr. 
Nieolau Dubleșă 1 II. Ios'fă Bopoviciu 1 II Mi hailă 
Clain 2 fl, Salamon Herman 1 fl. Familia Moldovană 1 
II. Secheli Ana 1 fl. Vasiliu Suciu 50 cr. Emanuelă Ntagoi 
1 fl Kbrozsi Antal 1 fl. Buni Kăroly 1 II Georgiu Popă 
50 cr. Petru Capulea 50 cr. Artemiu Lupani} 2 II. Va 
siliu Olteană, advocată 2 II. Maria Domșia 1 II. Maria 
Turtureanu 1 fl. ionii Radu t fl. Teodoră Radu 1 fl. 
losifă Cirlea 50 cr. Basiliu Stregianu 1 fl Gyulai Ana 1. 
lănă Furnea 1 II. I6nă Teușianu 1 fl. A’exiu Gibu 50 cr. 
Petru Șerbană l fl. Fira Rozolă 1 II. Georgiu Roșea 1. 
Nieolau Madiere 50 cr. Ioană Veresmorteanu 50 cr. 
Teodoră Fodoră 1 II. Petru S'oiea 1 II Lnurențiu Pe- 
frică 50 cr. Simionă Suciu 30 cr llie lriană 50 cr. 
Nieolau Poiană 2 fl. Nieolau Popă 1 II. Nagv Lujosue 1 
II. lună Palachi 1 fl. Chirilă Grișană 1 fl. I. Breloiu 1 II.

(Va urma.)

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

Au mai incursh :
Prin binevoitbrea stăruință a d-lui profesoră dela 

liceulă din urbea Bârladă (România), Ștefană Neagoe, pe 
lista d-sale, dela următorii domni din Bârladă :

George Ghimbășianu, profesoră . 5 lei n.
George Catzafany, librară-tipogr. 4 , „
Emilă Bruekner, farmacistă . . 10 „ „
Avram Hovsepian. comerciantă . 5 „ „
Ștefană Neagoe. profesoră . . 16 „ „

Suma 40 lei n.
Dela d. Macedonă Șiuțu, administra- 

toră de moșii in Bahna, județulă Roman 
D. C. Popoviciu, comptabilă . . .

Suma

3 fi. 50 cr
1 fl. —
4 fl. 50 cr

Adăugendii la acesta suma din nr.
158 ală „Gaz. Trans,‘ 1560 lei n și 600 11. 06 cr.
(Va urma). Totală : 16C0 lei n. și 604 11. 56 cr.

Le mulțnmimu generoșilor^ contribuitori în 
numele nenorocițiloru, dorindu ca nobilulu loru 
esemplu să afle imitatori pretutindenea.

HUIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a «Gaz. Trans.«)

BRUXELA, 13 Augustă. — Foculă din 
pădurea Hertogen, între Verviers și Aachen, încă 
nu s’a stinsă. (Pădurea arde de câte va cjile. Multe 
sate dinprejuru au arsă cu tot.ulu. Au arsă mii 
de hectare din pădure. S’a trimisă armată să 
dea ajutoră. — Red.)

BERLINU, 13 Augustă. — Bismarck a 
plecată la împăratulu în Babelsberg.

NEVVYORK, 13 Augustă. — Lângă Blae- 
mington s’a întâmplată o nenorocire pe calea 
ferată. Suntu 400 răniți și 100 morțl.

ȘISTOV, 13 Augustă. — Prințulu de Co
burg a trecută eri la 3 6re după aniâcjl prin 
orașu mergendtî spre Ruseiucu.

PARIS, 13 Augustă. — fiarele anunță, că 
agenții diplomatici din Bulgaria au fostă însăr
cinați să se abțină dela ori ce comunicare cu 
guvernulă și cu prințulă de Coburg.

urmare trebuia să rnârgă în direcția acesta pentru ca să 
fiă sigură să nu se rătăcescă..

Îndată ce se gândi astfelă, Fiametta începu s’alerge 
prin parcă.

Mergea ast-felă de câtăva vreme, când se împiedică 
de ceva, așa că era să căiță. S’aplecă pentru ca să ’șl 
desfacă pieiorele de aceea se credea ea că este ederă și 
că ’i încurcase pieiorele.

Spre marea ei mirare puse mâna pe ună brîu lungă 
de lână; brîulă era udă, negreșită de rouă serei.

Insă nu, nu era rouă, ci ceva cleiosă, lipiciosă, ală 
cărui rnirosă te bătea la capă.

Sânge pdle.
Fiametta se speriă cumplită. Ridi'ă breulă în bă

taia luminei lunei: era sânge într’adevSră!
Cu tOtă graba ei d’a ajunge la portă, presimțirea 

unei alte nenorociri o făcu să desfacă brîulă: La ună 
colță (țări ună R pe care-lă cususe chiar ea. Nu mai 
încăpea nici o îndoială: brîulă era ală lui Ricardo. Der 
unde era elă? Morlă, negreșită, omorîtă de ucigași! Oh, 
totulă era pierdută.

— Ricardo! Ricardo! striga nenorocita fată repe 
dindu-se in tufișuri și sgăriindu’șl obrazuhl și manile prin 
ghimpi și mărăcini. — Ricardo, nu m’amțr?

Insă din pădure nimeni nu-i răspundea.
— Ricardo! dragă Ricardo, sunt eu, Fiametta ta 

drăguță, nu’ml mai cunosc! glasulă’ Vorbeșce, Ricardo 1
Tăcea ca să asculte. Nimeni nu’i răspundea.
Biata Fiametta, sdrobilă de emoțiune, se rezimase 

de trunchiulă unui stejară, când i se păiu c’aude ună 
gemetă slabă dincolo de desișă, la câțiva pași de ea.

(Va urma.)

Ultime sciri.
Rusciucă, 12 Augustă. — Principele Ferdi- 

nand de Coburg a sosită aici la ora 1 și 10 
min. Primire entusiastă.

St.-Petersburg, 11 Augustă. — „Le Journal 
de St.-Petersburg“ <^ice că călătoria principelui 
de Coburg este o aventură și ună incidență re
gret <bilă, care nu va avâ de loch resultatulă de 
a aduce o soluțiune a crisei bulgare. Eveni
mentele ce vorti resulta nu s’ar putâ preveni.

St Petersburgă, 11 Augustă. „Gazeta Ger
mană din St. Petersburg" (Jice că aventura prin
cipelui Ferdinand ar putea să-i fie funestă, și să 
decidă Rusia să între în calea unei politice ac
tive. „Novoe Vremja“ crede că Rusia nu va 
eși din reserva sa, de 6re-ce usurpatorulă Co- 
burgian nu va sta multă timpă în Bulgaria. 
„Garaschdanin11 <|’ee c& s& ne ferească D-(|eu 
de a face celu mai mică pasă pentru sâu con
tra aventurei principelui de Coburgu.

Berlină, 12 Augustă. — Principele de Bis
marck a sosită ieri pe neașteptate, și a avută o 
întrevedere cu Impăratulă Wilhelm în privința 
afaceriloru în Bulgfiria.

DIVERSE.
Noue vâne de argintă. — După cum spune >Na- 

rodni Listy», nisce mineri au dată într’ună nou stralh 
în Kuttenberg ia 27 metri adeneime de bogate vâne de 
argintă. Acestă descoperire a produsă în orașulă mun- 
teană cea mai mare bucuriă.

♦ * *
Monedă jidovescă. — In Viena au sosită tocmai 

acum primele esemplare de monede, ce le-au edată in 
Barisă nouâle colonii jidovesc! întemeiate în Palestina, 
ca: .Petaeh Tikusah“, «Mikwah Israel», «Rosch Hirrah“, 
„Risehon Lezion" ș. a., sub garanția .Alianței Israelite". 
Aceste monede suntă făcute din bronză și au valore de 
ună piastru, de ună jumătate piastru și de ună sfertă 
de piastru. Reversulă monedei arată numele coloniei res
pective și litere ebraice, pe când pe aversă se află lite- 
riie: A. I. U. („Alliance lsraelite Universelle) și valărea 
monedei în cifre.

** *
Onestitatea râu resplătită. — într’ună orășelh din 

Silesia, aprhpe de fruntaria Austriei, se produse într’ună 
din Duminecile trecute ună saltimbancă cu fiulă său, ună 
băiețașă ca de vre o șepte. După terminarea producțiunei 
băietulă culese, conformă obiceiului, dela spectatorii re- 
presentatiței, contribuțiunile voluntare de mici monete de 
aramă. Predândă tatălui său banii adunați pe tăviță, 
acesta din urmă găsi între crucerii de aramă ună gal
benă de aură. Convinsă că acestă dar de valâre Irebue 
sS fi provenită dintr’o erOre nevoluntară, onestulă sal
timbancii se sui pe ună scaună și, adresându-se cătră 
cei adunați, <ț,se cu 0 voce resunătbre: Acelă domnă 
seu acea domnă, care din greșâlă a aruncată pe tăviță 
ună galbenă în loeă de ună cruceră, este invitată a-lă 
lua înapoi. Nu trecu două minute și o sută cincl-cțecl 
persone se presenlară, reclamândă restituirea galbenului, 
prelextândă fiă-care că elă ar fi dată piesa de aură din 
greșâlă. Se înțelege că sârmanulă saltimbancă, care nu 
primise decât0 ună singură galbenă, nu era în stare a 
satisface cererea alâtoră reclamanțl. Saltimbanulă căpătă 
dela respeetabilulă publică o bătae cumplită și nu fu 
destulă atâta, fu și arestată pentru delictulă de a fi tur
burată liniștea publică prin provocarea unui scandată.

♦*
Incendii. — In comuna Stancova din comitatulă 

Liptb ună incendiu vehementă a prefăcută in cenușă, la
8 1. c., 23 case și totă atâtea șuri, 110 grajduri și alte 
clădiri economice. Paguba se soeotesce la 50—60 de mii 
11. — Totă in 8 1. c. ună incendiu și mai vehementă a 
isbucnilă în comuna Belso-Bocson, din comitatulă Borsod, 
care a prefăcută în cenușă 3—4 sute de case. Paguba 
se soeotesce la 100,600 fl. Altă incendiu a isbucnită la
9 Augustă în comuna Chișfalău, unde au arsă tăte clă
dirile economice, împreună cu bucatele adunate de pe 
tâmpă, ale propriăfarului Kanabe Jozset. Asigurate au 
fostă numai coperișele șuriloră și ale grajduriloră. Paguba 
se soeotesce în 2500—3000 fl. Foculă se presupune că 
ar fi fostă pusă de unulă dintre muncitori, care de mult 
amenințase ori cu omoră, ori cu focă pre proprietarulă 
Kanabe.

Hagi Loja. — Vestitulă capă de insurgenți Hagi 
Loja, care în timpulă ocnpațiunei Bosniei și Erțegovinei 
a opusă o resistențâ desperată tripeloră austro-ungare 
la luarea Scrajeviilui, a murită la 21 Șeval (13 Iulie) 
in Meca. Hagi Loja, după ce a fostă luată prisonieră 
de trupele de ocupațiune, a fostă internată în fortărâța 
Theresienstadt, de unde fusese liberată numai acum câți
va ani.

Editoră: lacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu,



Nr. 169. GAZETA TRANSILVANIEI.

Ouruulti La burua de Vie na
din 12 Augustă sb ti 1887

Rentă de aură 5°/c . , . 100 40
Rentă de hărtiă 5°/0 . . 87.35
Imprumutulă căiloră ferate

ungare........................ 150 50
Amortisarea datoriei căi- 

lorfi ferate de ostă ung.
(1-ma emisiune) ... 98 —

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

Amortisarea datoriei
loră ferate de ostă
(3-a emisiune) . .

Bonuri rurale ungare
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4.25
Bonuri rurale

mișă . . .
Bonuri cu cl. de sortare 104.25
Bonuri rurale transilvane 104 30

Uiitrsa <l<> Bu< ii rose i. Cm suiu pieței Brașovu

căi- 
uug.

. . 115-10 

. . 104 60

Cota oficială dela 28 Iulie st. v. 1887.

vend.
Renta 
Renta

82 60 
. 112 65 
. 136 20

frnpr.
Credit

*
»

Bauat-Ti-
. . . . 104 25

română <5°„) 
rom. amort. (,5°/0) 
convert. ^6°/0) 
oraș. Buc. (20 Ir.) 
tone, rural (7°,'„)

» urban

Bonuri croato-slavonc . . 104 7°
Despăgubire p. dijma de

viud ung........................ 100.50
împrumutul^ cu premiu

ung.................................. 122 75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segediuului . 123 25
Renta de hărtiă austriacă 81 35
Renta de arg. austr. .
Renta de auru austr.
Losurile din 1860
Acțiunile băuee) austro-

ungare........................884 —
Act. bănccl de credită ung. 286.25
Act. bănie) de credită austr.281.30
Argiutulă . — Galbinl

împărătesei
Napoleon-d’orl .... ---- , , .. , , ,
Mărci 100 împ. germ. . . 61 77 1 Aură contra bilete de bancă . . 14.—
Londra 10 Livrea sterlinge 126.15 1 Bancnote austriace contra aură. . 2.02'/2

. • (5u/0) . 87‘/a
......... națională a României 500Lei------- 

_ | Ae. de asig. I)aeia-Rom. 
gg^ ■..... > • Națională

’ 61 77 1 Aură contra bilete de bancă

Banca

92>/a
95>/a
89— 
se

tos—
90l/t 

103/>a
94>/a
87—

14.’/3
2.041/,

13 Auguslfi it. u. (8s7

Bancnote românesci . . . . Cump 8.60 Vend. 8 64

Argint româues<................ 8.55 8.60
Napoleon-d’ori..................... . • 9.96 » 10 01
Lire turcescl ......................... . • 11.25 » 11.30

. > 10.24 ■ 10 29
Galbeni................................. 5 92 5.97
Scrisurile fonc. »Albina» 6°/0 • 101.— » 102.-

n ‘ n 5°/o • , 98.- - 99.—
Ruble Rusesc!..................... . > 109. • no V,
Discontulă ... 7—10°/9 pe ană.

Sosirea și plecarea trenuriloru și posteloru io Brașovu.
I. Plecarea trenuriloru:

&
3*;$s
O. •

$
*

e$e
i

■ ■;.< ...

• A V I S.
h Aducu la cunoscința onor, publicu, că am asortată c o m-

depositulu de stofe din niagazinulu (le haine 
Vămei Nr. 11, și mă recomandă pentru con- 
felulă de haine bărbătesc!, eu prețurile cele 
de trebuință furnisezu pantaloni în timpii de

p 1 e t. u și din nou 
bărbătesc!, Ulița 
tecționarea de totCi 
mai eftine; la casu
8 6re, pantaloni și giletcă în 12 6re, costume întregi în 24 fire. 

Pentru comande câtii mai numfirfise se rfigă:
Cu înaltă stimă r> o 7ii. Scku'arze,

Ulița Vămei Nr. 11.

1. Dela Brașovu la Poșta:
Trenulă de persone Nr. 307: 7 ore 20 de minute sera. 
Trenulă mixtă Nr. 315: 4 ore 01 minută dimineța.

2. Dela Brașovu la Buouresci:
Trenulă accelerată Nr. 3'‘2: 5 ore 37 minute dimineța. 
Trenulă mixtă Nr. 318: 1 6ră 55 minute după amedi.

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

Trenulă de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amăcjl. 
Trenulă mixtă Nr. 316: 9 6re 52 minute sera.

3—3

Avisă d-loră abonați!
Rugămu pe d-nii abonați ca la teînoirea prenuinerațitinei să 

binevoiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de pe 
fășia sub care au primită (țiarulă nostru până acuma.

Domnii ce se abonfiză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămuriți! și s6 arate și posta ultimă.

Decă se ivescă iregularități La primirea (Jianului onor, abonați 
suntă rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca îu câtu 
depinde dela noi, să se delătureze. ADM IN IST li. „GAZ. IKANS*

2. Dela Bucuresoi la Brașovu:
Trenulă accelerată Nr. 301: 10 ore 12 minute sera. 
Trenulă mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după amădf.

A. Plecarea posteloru:
a)
b)
c)
d)
<9

a)
b)

d)
e)

Dela Brașovă la lleșnovil-Zernesci-Brană: 12 ore 30 min. după amâdi
„ „ „ Zizinii: 4 ore după amâtjî.
„ ,, in Secuime (S. GeorgI): 1 oră 30 minute noptea.
„ la Făgurașă: 4 ore dimineța.
„ „ la Sâcele: 4 fire dimineța.

B. Sosirea posteloru:
Dela lleșnovu Zernesci-Branii Ia Brașovă : 10 ore înainte da ametjf. 

„ Zizinii la Brașovă: 9 ore a. m.
Din Sicuime la Brașovă: 6 bre sera
„ Făyărașii la Brașovă: 2 fire dimineța.
„ Sâcele la Brașovă: 6 ore 30 minute sera.

Fublicatiuniie „BKÎSLARIEI NEGRUȚIU,"
’ GHERLA — SZ.-UJVAR

AMICULU FAMILIEI, piară beletristică și enciclo- 
pedică-literară cu ilustrațiuni, Cursulă XI. — Apare 
in 1 și 15 <ți a lunei în numeri de câte 1 '/□—2’/2 coie 
cu ilustrațiuni frumose; și publică arlicbi sociali, poe- 
siă, nuvele, romanurl, suvenirl de călătorii ș. a. — 
Mai departe tracteză cestiunl literare și scientilice, cu 
reflesiune le cerințele vieței practice; apoi petrece cu 
atențiune vifița socială a Româniloră de pretutindenea, 
precum și a celorlalte poporațiunî din pairiă și străi
nătate; și prin umorii dulce și satiră alesă msuesce 
a face câte o 6ră plăcută familiei strivite de grijele 
vieței; și peste Iotă nisuesce a întinde tuturora indi- 
vicjiloră din familiă o petiecere nobilă și instructivă.
— Prețulă de prenumerațiune pe anulă întregă e 4 fl. 
pentru România și străinătate 10 franci — lei noi, 
plătibill și în timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN. Revistă biseiicescă, scolastică 
și literară. Cursulă XIII. — Apare in broșuri lunare 
de câte 21/,—31/, efile ; și publică articlii din sfera tu- 
turoră sciințeloră teologice și intre aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, serbătorl și diverse ocasiunl, — 
mai departe studii pedagogice, didactice și scientifice- 
lilerarl. — Prețulă de abonamentă pe anulă întregă 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei noi, plă- 
tibili și în bilete de bancă și în timbre poștali.

A se adresa la „Cancelaria Negruțiu în Gherla
— Szamosujvâr, unde se mai află de ven4are și ur- 
mătărele cărți:

Puterea amorului. Nuvelă 
vinară. Prețulă 20 cr.

Idealulu pierdută. Nuvelă 
C. Z Rovinară. Prețulă 15 cr.

Opera unui omu de bine.

Probitatea în copilăriă. Schiță din sfera educa- 
țiunei. După Ernest Legouve, membru ală academiei. 
Irancese. Prețulă 10 cr.

Barbu cobzarulu. Nuvelă originală de Emilia 
Lungu. Prețulă 15 cr.

Hermann și Dorotea după W. de Goe'he, traduc- 
țiune liberă de Constantin Morariu. Prețulă 50 cr.

Ifigenia în Aulida. Tragedia in 5 acte, după Eu 
ripide, tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr.

Petulantulu. Comedia în 5 acte, după Augustă 
Kotzebue tradusă de Ioană St. Șuluță Prețulă 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică ținută în șalele 
gimnasiului din Fiume prin Vincețiu Nicbră prof. gim- 
nas. Cu portretulă M. S. Regina României. Prețulă 
15 cr.

Poesii de Vasiiiu Ranta-Bulicescu. Unu volumă 
103 poesii bine alese și a- 
(dela 1 fl 20 cr. lâj 60 cr. 

poesii poporale culese de 
Ună volumă din 14 căle.

e e
i

v.

originală de Paulina

Prețulă 15 cr.
Nuvelă poporală

codrului. Baladă

originală. —
— de Pau-

de

de

Georgiu

(ieorgiu

*

Nuvelă
Continuarea nuvelei: .Idealulu pierdutu“ 
lina C. Z. Rovinară.

Fontâna dorului.
Simu. Prețulă 10 cr.

Codrenu craiulu
Simu. Prețulă 10 cr.

Elu trebue se se însore. Nuvelă de Mai ia Schwartz 
traducere de N. F. Negruțiu. Prețulă 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță din emigrarea
Ici Dragoșă. Nuvelă istorică națională. Prețulă 20 cr 

Numerii 76 și 77. Narațiune istorică după Wachs- 
mann, de Ioană Tanco. Prețulă 30 cr.

de 102 pagine, cuprinde 
rangiate. Prețulă redusă

Trandafiri și viorele, 
Ioană Popă Reteganulă. 
Prețulă 60 cr

Tesaurulă dela Petrosa seu Cloșca cu puii ei de 
auru Studiu archeologică de I). 0. Olinesdu. Prețulă 
20 cr.

Apologiă DiscusiunI filosofice și istorice maghiare 
privitore la Romani, invederite și rectificate de l)r. 
Gregoriu Silași. — Partea I. Paulă Hunfalvy despre 
Cronica lui Georg. Gabr. Sincai. Prețulă 30 cr.

Renascerea limbei românescl în vorbire și scriere 
invederilă și aprețiată de Dr. Gregoriu Silași. (Opă 
completă ) Broșura I. II. și III. Prețulă broș. I. II. 
căte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. Tăie trei împreună 
costau 1 11. v. a.

Biblioteca Săteanului Română. Cartea I. II, III. 
IV. cuprincjendă materii forte interesante și amusante. 
Prețulă la tote patru 1 11., câte una deosebită 30 cr.

Biblioteca familiei. Cartea I. cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețulă 30 cr.

Colecte de Recepte din economiă, industria, 
inerciu și cliemiă, pentru economi, industriași și 
mercianțl. Prețulă 50 cr.

Economia pentru scălele 
II. Prețulă 30 cr.

îndreptară teoretică și 
meutulu intuitivă în folosulă

■

parandia'I), a învățăloriloră și a altoră bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesoră preparandială. Pre
țulă unui esemplară cu porto francată 1 fl. 80 cr.
a. In literatura năstră pedagogică abia aflămă vre-ună
opă, întocmită după lipsele scăleloră năstre în măsura 
in care este acesta! pentru aceea îlă și reeomandămă 
mai alesă Directoriloră și învățătoriloră ca celoră în 
prima liniă interesați.

Spicuire din istoria pedagogiei la noi — la Ro
mâni. De Vas. Gr. Borgovană. Prețulă 15 cr.

Manualu de Gramatica limbei române oentru sc<5- 
lele poporali in 3 cursuri de Maximă Popă profesoră 
la gimnasiulă din Năsăudă. — Manualulă acesta este 
aprobată prin Inaltulă Minisleră de cultă și instruc
țiune publică cu rescriptulă de dato 26 Aprilie 1886 
Nr. 13193. — Prețulă 30 cr.

Nu mă uita. Colecțiune de versuri funebrali, ur
mate de iertăciuni, epitafiă s. a. Prețulă 50 cr.

Carte conducetore ia propunerea calculărei în 
scola poporală pentru învățători și preparancjl. Broș. 
I. scrisă de Gavrilă Trifu, profesoră preparandială. 
Prețulă 80 cr.

cr.
90

le-
cr.

•5

co-
c-o-

de ru-

legată 22 cr., legată în pânză 26 cr.

popor, de T. Roșiu. Ed.

practică pentru învăță-
elevilotă normali (pre-

Cele mai eftine cărți de rugăciuni.
Mărgăritarulu sufletului. Carte bogată de rugă

ciuni și cântări bisericești forte frumosă ilustrată. Pre
țulă unui esemplară broșată 40 cr. legată 50 
gală în pânză 60 cr. legată mai fină 60, 80, 
1 fl , în legătură de luxă 1.50—2.50.

Miculu mărgăritaru sufletescu. Cărticică
găciuni și cântări bisericesci — Irumosă ilustrată pen
tru pruncii școlari de ambe secsele. Cu aprobarea 
jurisdiețiunei sup. bisericesci. Prețulă unui esemplară 
broșată 15 er.,

Cărticica de rugăciuni și cântări pentru pruncii 
școlari de ambe secsele.
mose. Prețulă unui esemplară trimisă franco e 10 
er.; — 50 esemplare costau 3 fl.; 100 esempl. 5 11.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria a Născătorei 
de D deu urmată de mai multe rugăciuni frumâse. Cu 
mai multe iedne frumo.se Prețulă unui esemplară 
espedată franco e 10 cr.. 59 esemplare 3 (1., 100 esem
plare 5 II. v. a.

Epistolia D. N. Isusu Christosă. Prețulă unui 
esemplară legată e 15 cr.

Cu mai multe icone tru

Tipografia ALEX-1, BrașovCi.
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