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Brașovu, 3 Augustu 1887.
Vorbindu de articuluh’i fbiei tiszaiste din Pesta 

îndreptată contra mișcărei slave din Austria, și 
în specială îndreptată contra Cehiloră, din atinsă 
că aceștia se declară solidari cit Slavii din Un
garia, antă 4isC1 ■

„Este mare întrebare, dăcă Cehii în împre
jurările loru de față se voră retrage totă așa de 
curândă ca și de altădată dinaintea amenințări- 
loru unguresc! cu intervenire în afacerile inte- 
ribre ale Austriei, și decă nu voru răspunde și 
ei la amenințări cu amenințări.“

Presupunerile ndstre s’au împlinită. T6te 
foile celtice răspundă cu mare iritațiune la ame
nințările din amintitulu articulu alu lui „Pestei- 
Lloyd,“ și încă într’ună tonă de asemenea ame- 
nințătoru.

Se vede că agitațiunea cea mai nouă în sî- 
nulu Slaviloru n’are numai unu caracteră de 
demonstrațiune trecătdre, căci acum se simte în
demnată și organulă bismarckiană „Norddeutsche 
Allgemeine Zeitung“ a lua posițiune față cu așa 
(jisulă „asalta celtică “ asupra ordonanței privi- 
tdre la scolele secundare. Se ’nțelege de sine, 
că organulă prusiana in cestiunea acesta nu ia 
nicidecum partea Cehiloră, ci susține că foile a- 
cestora esagerăză și că de aceea nu se mai p6tc 
discuta în liniște eu ele.

Dăcă vomă ave în vedere iritațiunea ce 
dontnesce atâta în tabăra germană câtă și în 
tabăra slavă, credcmu că nit vomă greși, când 
vomă atribui o importanță seriăsă nonei mișcări 
slave și antislave. S’a simțită mai de multă 
cumcă în Austria esistă unu curentă puternică 
slavofilă, și manifestarea lui energică în momen
tele de față ne face a crede, că stă în legătură 
cu noua grupare a puteriloră europene și că va 
avă o influință însemnată asupra viitdreloră eve
nimente.

Este clară că ntonarchia năstră în ori și ce 
combinațiă ar intra, trebue să țină contă de marea 
mulțime a popdreloră sale, care nu suntă nici
decum mulțămite cu starea lorii actuală interidră. 
Mai alesă încâtu privesce pe Slavi, ei suntă de 
părere că isvorulă principală ală acestei situa- 
țiuni este a se căuta mai multă în relațiile este- 
ridre ale monarchiei, care trebue să se schimbe, 
recâștigendu-și aedstă monarchiă libertatea sa de 
acțiune. Slavii vădă cu deosebire în alianța cu 
Germania o pedecă pentru realisarea aspirațiuni- 
loră loră înăuntru, căci politica germană s’a do
vedită pănă acuma ca cea mai credincidsă spri- 
jinitdre a supremației dualistice germano-maghiare.

Din aceste considera țiu ni este de mare in
teresă a cundsce cuprinsulă articuliloră, cu cari 
răspundă foile principale cehice lui „Pestei- 
Lloyd“.

„Narodni Listy“ 4ice ea a considerată 
totdăuna ca o datoria a sa cătrâ imperială aus
triacă și cătră propriulă său poporă, d’a aver- 
tisa pe bărbații de stată austriac! de prd marea 
intimitate cu Germania și d’ai sfătui să păstreze 
lină bună și amicală raportă cu Rusia. Acest.ă 
dreptă și aedstă datoria nu se potă răpi nici de 
Prusieni nici de cei cari au alcătuită legiunea 
lui Klapka. Limbagiulă fdiei pestane este o ne
rușinată și cutezătdre provocare a celoră 18 nii- 
lidne de Slavi austriacl, cari voescă să servdscă 
cu credință Austriei, ddr nicidecum Germaniei și 
Maghiariloră, și cari nici nu se voru lăsa a fi 
purtațl de nașă. Precum nu vomă lăsa să ni-se 
impună convingerea asupra intereseloră impe
riului în privința esteridră, totă așa nu vomă 
lăsa să fimă opriți dela apărarea acestora interese 
înăuntrulă imperiului.

Noi punemă mai multă preță — continuă 
foia cehă — pe interesele Austriei întregi, de- 
câtă pe trufia maghiară scurtă ve^tdre, care în 
creiRiidu se în Germania vrea să se prăvălescă
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atâtă pe sine câtă și pe noi în aventuri pline 
de pericole pentru imperială nostru: Vădendă 
că tăcerea de morte ce jără nici o eonsiderațiune 
se păstrdză asupra naționalităiityril nemaghiare în 
țările cordnei St-lui Ștefană..e q. subminare di
rectă a baseloru de esistență Șt^ustriei, nu vomă 
înceta a reclama drepturile de. detățenl pentru trei 
milione Slovaci, pentru o jumătate de milionă Ru
teni din Ungaria, pentru milionulă de Serbt și 
Croați, pentru trei milione Români, în scurtă pen- 
acea mare maioritate a pojoorațiunet. translaithănș, 
ce geme sub supremația Maghiarilor^, cari nu și-au 
meritată și câștigată posițiunea loru nici prin 
putere materială nici prin succese culturale, fci 
au să o mulțămescă numai nenorocirei de care 
a fostă lovită Austria în anulă 1866, precum 
și sprijinului ce. li l’a dată Germania. Noi ne 
apărămă loculă nostru în Adistria ca egali cu 
egali alăturea cu Maghiarii, dr nu sub ei, și de 
va vrea Dumnedeu ni-lă vomă și păstra.

„Narodni List.y“ indigetezâ apoi marea in
fluință ce o au Maghiarii în Austria și întrdfeâ.- 
Ce mai voră să obțină Maghiarii în Cislaithania ? 
Maghiarii nu mai au ce s’aștepte decâtă regre
sarea influinței loră, căci lăcomia loru a provo
cată cliiară confederațiunea popdreloră nemaghiare 
cu scopă de a se apăra.

Ori ce omă nepreocupată va reciinosce, că 
părerile ce le desvoltă „Narodni Listy'1 cu pri
vire la apărarea intereseloră’ monarchiei suntă 
întemeiate pe faptulă, că în acesta mon ircliiă nu 
locuescă numai Maghiari și Germani, și că prin 
urmare e lină interesă de vieță pentru monar
chiă, ca să nu se conducă numai de „trufia ma
ghiară scurtă vă4ătdre.“

O deosebită importanță trebue să dămă afir- 
mărei numitei foi cehice, privitdre la naționalită
țile nemaghiare din țările cordnci Stlui Ștefană. 
Pdte că fdia tiszaistă nu s’a așteptată la ună 
răspunsă așa de categorică, în care este vorba 
chiar și de cele trei milidne de Români, pe cari 
Ungurii ară voi să ’i facă uitați pentru t.dte tim
purile.

Vomă reclama — 4‘ce fdia celtică —drep
turile cetățenesc! pentru popărele nemaghiare din 
Croația, Ungaria și Transilvania, care gemă sub 
hegemonia neîndreptățită a Maghiariloră.

Nu trebue să mai comentămă aceste cuvinte 
spre a face pe cetitorii noștri să înțeldgă, că 
făia tiszaistă a avută o di nenorocită când s’a 
ridicată cu amenințări contra Cehiloră.

N’amă avută dăr dreptate când amu flisu 
că Ungurii în luptă cu Cehii și cu slavismulă 
acestora voră avd o periculdsă posițiune, căci 
însuși modulă loră actuală de guvernare va fi 
cea mai puternică armă în mâna adversariloră 
loră ?

După cum îi cundscemă pe Unguri, ei voră 
răspunde și mai trufașă la evanghelia ce li-o ci 
tescă Cehii și așa avemă cele mai fruinăse pros
pecte de a-i ved6 câtă de curendă încăerați într’o 
luptă crâncenă, care va influința în modă în
semnată — și sperămă că în favdrea drepturi- 
loră naționalitățiloră — asupra procesului de or- 
ganisare interidră a monarchiei ndstre.

Călătoria prințului de Coburg.
I). Stambuloff Ia sosirea principelui Ferdi- 

nand cu yahtulă princiară la granița bulgară 
i a ținută următorulă discursă :

„In numele guvernului bulgară, am ondre 
să urezu Alteței Vdstre buna venire la granița 
bulgărdscâ și să’i supună espresiunea simțeminte- 
loră de adencă devotamentă și de iubire fără 
margini, de cari suntă însuflețiți poporulă și ar
mata bulgărdscă, ce aștdptă cu nerăbdare de a 
vedd printre denșii pe alesulu loru multă iubită.

„Poporulă bulgară nu va uita nici o dată 
că, în momente atâtă de grele, Alteța Vdstră
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dovedind încrederea ce are în viitorulă său, a 
Ifine-voită să ia în mâni dreptulă ondrei și in- 
dependinței Bulgarilor^.

„Fiă ca Provedința divină să veghieze a- 
suțpra vieței prețidse a Alteței Vdstre și să-i vie 
în ajutoră, pentru a călăuzi vitdza națiune bul- 
găriîscă pentru a o duce spre prosperitate, mă
rire șî gloriă. Trăiască Ferdinandu I.“

La Vidină ajunse prințulă la 6 dre. Ura 
entusiaste și o salvă de 100 tunuri salută so
sirea. Garnisdna era strînsă pe cheiulă orașu
lui. Mulțimea -era imensă.

Principele Ferdinandă, în uniformă, fă pri
mită d^ prefectulă, de comandantulă garnisdnei 
cu aclamațiunile mulțimei, ce încunjură clerulă 
întrunită sub ună portică decorată cu colorile 
bulgăresc!. Principele inspectase batalionulă și 
întră în primăriă, unde este primită de o depu- 
tațiune. Alteța Sa se urcă pe bordu după o ju
mătate de oră.

Ca răspunsă la alocațiunea Archiepiscopului, 
principele Ferdinand a rostită discursulă urmă
torii, ce va fi distribuită poporului bulgară :

„Alesă în unanimitate de representanții na- 
țiunei bulgărescl ca suveranulă său, am socotită 
ca o datoriă sacră să pună piciorulă câtă mai 
curendă pe teritoriulă nonei mele patrii și să 
consacru vidța mea fericirei, mărirei și prosperi- 
tăței poporului meu multă iubită, mulțumindă din 
adenculă inimei valorosului poporă bulgară pen
tru încrederea ce a pusi’o în mine și pentru sim
ți mentele de devotamentă ce nutresce față cu 
mine. Sunt pe deplină convinsă, că elă mă va 
ajuta în silințele mele pentru ridicarea și desvol- 
tarea țărei nostre și pentru a aștepta unu viitoră 
strălucită și fericită. A totă puterniculă D-4eu 
să ne ajute la îndeplinirea datoriiloră n6stre!“

La Rusciucă ajunse principele între bubui
turi de tunuri și cântecele musicei militare la 6l/a 
dre, după ce a trecută prin Rahova și Nicopole. 
Consulatele n’au ridicată stăgurile. După revista 
trupeloră, urmă prân4ulă festivă. Săra orașulă, 
vapdrele de pe Dunăre au fostă iluminate. Rus- 
ciuculă era împodobită cu stăgurl, pe ună arcă 
de triumfă era aședat.ă portretulă prințului. La 
banchetă prințulă a răspunsă la toasturi în limba 
burgară.

Cehii și Rusia.
„Politik“ accentuându dreptulă popdreloră 

de a’șl validita influința loră asupra politicei es- 
terne, prin delegați în delegațiunea Reichsrathu- 
lui, prin deputați în Reichsrath, poporulă însuși 
prin pressă, și vorbindă despre puterniculă cu
rentă ce esistă în Boem ia, Moravia și Silesia în 
favdrea păcii și pentru întărirea garanțieloră de 
pace, dice că o astfelă de garanțiă, care deștăptă 
încredere, nu numai radicalii cei cu fldnca mare, 
ci numeroși politici serioși ai poporului cehă o 
vădă în cultivarea raporturiloru amicale cu Ru
sia; acestă curentă se mișcă nu numai în albia 
austriacă, ci și în cadrulu politicei oficiale a mo
narchiei.

SCJRiLE PILEI.
După rapărtele oficiale asupra sămenăturilorfl pri

mite la ministerul^ agricuhurei, pănă la 8 Augustă n. 
s t ar ea să in e n ă t u r i I or ă și resultatulă sece
rișului in Ardălă este aslfelă: grăulQ cantitativă 
nu corăspunde așteptărilor^, calitativă însă e peste totă 
bună, afară de comitatele Albi de josă și Solnocă Do- 
băca unde e înăbuș tă și arsă; săcaraebună calitate; 
oi-4ulă a dală ună re«ultată de mijlocă; por um bulă 
(cucnruzulă, păpușoiulă) a rămasă îndărătă și promite 
ună rău seceriș Q, afară de comitatele Tărnava mică și 
mare, unde va fi salislăcătoră.

—x—
Ministrulă ungurescă de interne a permisă cu or- 

dinațiunea sa Nr. 47189 a. c., ca comuna Gir ii baba 
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din comitatulă Bistrița-Năsăudă sg se numâscă pe 
viitoră Lajosfalva, dela Ludvigsdorf, cum se numesc? 
nemțesc?. — Și foile oficiâse țidano-maghiare țină una 
că guvernulă nu maghiariseză. Dâr »Lajosfalva“ pentru 
aceea Iotă Cirlibaba va rămâDe, de s'ară face focă 
și cătrănii • patrioții«.

—x—
Șcâla ungurescă de stată din Zel au, școlă 

de fete, a incassată in anulă trecută ș?olastică 50 11. 
40 cr. de pe obiectele de industria de casă lucrate de 
elevele sale, anume de pe coșercl și bas tone de 
preâmblare,

—x—
Au devenită vacante, și pentru anulă viitoră șco

lară 1887/8 se voră conferi pe calea concursului, 14 s t i- 
pendii câte de 60 fl. destinate din fondurile arehidie- 
cesane pentru elevii din despărțământul^ pedagogică ală 
seminariului archidiecesană din Sibiiu. Concurență au 
să-și presenteze suplicele la con-istoriulă archidiecesană 
inclusivă pănă in 15 Augustă st. vechiu, a. c. in- 
struate cu docum. ntele următore: a) atestată dela ofi 
ciulă parochială din comuna, la care aparțină, despre 
aceea, că suntă Români greco orientali; b) testimoniu 
școlastică despre progresulă făcută in studii in anulă din 
urmă; c) atestată dela primăria comunală despre posi- 
țiunea socială a părințiloră și despre starea loră mate
rială; d) eventuală alte atestate recoraandâtăre.

—x—
Statua classiculni poetă romană Ovidiu 

se va desvăli sărbătoresce la 9 Augustă in Constanța din 
Dobrogea.

—x—
Dela 1 Aprilie și pănă atlăcjl au emigrată din ora- 

șulă lași, — (jice „Curierulă1 — tină minieră de aprOpe 
200 persâne, cari au primită atâtă bani de rheltuială 
câtă și bilele necesare de călătoria dela membrii de fa 
miliă, cari se aflau deja in America, ceea ce probâză, 
că emigranțiloră Ic merge forte bine dincolo de Oceanulă 
atlantică. Noi din parte-ne dorimă ca acesta stare de 
lucruri să nu se schimbe și ca emigranțiloră să le 
mergă câtă se păte de bine, pentru ca să pffjjj trimite 
mulțl bani și câtă de multe bilete de drumă confrațiloră 
loră din lumea cea veche.

—x—
O telegramă din Viena eu data 13 Augustă comu

nică: Poliția vieneză face astădl minuțiăse cercetări pen
tru a descoperi unde se află acum d-nulă Urdărânu, 
președintele tribunalului de cornerță din Craiova, care a 
sosită aci, fâcândă o călătoria de plăcere. D-nulă Urdă- 
reanu, care descinsese la botelulă orașului țStadt hotel), 
a plecată la 27 Iulie din otelă spunendă că merge să vi- 
siteze diferitele stabilimente publice ale capitalei pe care 
doreșce să le studieze. Pănă a<jl d. Urdăreanu incă nu 
s’a intorsă, totuși nu se crede să i se fi întâmplată vre u 
nenorocire.

—x —
La încheierea Ffoii amă primită dela ună distinsă 

confrate din România, care a luată parte la petrecerea 
arangeată aci în Brașovă Sâmbătă săra de căită stu
denții români academici de ai<I, o interesantă 
descriere a impresiuniloră sale, ce din lipsa de spațiu o 
vomă publica in numărulă de mâne.

—x—
Escursiune la Constanța și Constantinopole. Biuroul 

de călătorii din localitate (Strada văinei No. 10) aran- 
găză o călătoria de plăcere de aci la Constanța și retour, 
precum și pănă la Constantinopole și retour, cu prețu
rile cele mai posibile reduse. Drumulă de aci la Con
stanța și retour costă 60 fl.; ăr de aci pănă la Consfan- 
tinopole și retour costă 120 fl. In aceste prețuri fârte 

reduse nu se cuprinde mimat plata pentru dusă și în- 
torsă, ci totodată și intrega găzduire și mâncare con
formă cu programa Călătoria se face pe calea ferată cl. 
Il-a, er pe vaporă el. I. Durata intregei eseursiuni, pănă 
la Constanța și retour, e de 5 cjile, cu staționarea in 
Sinaia, Bucuresel și Constanța. Pănă la Constantinopole 
și retour durata e de 10 cjile cu staționarea in Sinaia, 
Bucuresci Constanț i, Constantinopole, Rusciuc și Giurgiu. 
In privința găzduirei și de ale mâncărei se ingrijesce la 
cele mai bune hofeiutl și restaurațiuni. Călătoria pe Marea 
nâgră se face pe marele vaporă aii Lloy lului. Plecarea 
la Constanța și Constantinopole se face deodată la 31 
Augustă a. c.

Diferitele circumstanțe ce se presintă la acăstă oca 
siune ca: prețurile cele mai cu putință reduse, căldurile 
seăcjute, călătoria cu marele vapori ală Lloydu'.ui 
prevădută cu restaurațiunile eminente, Marea cea corn 
plectă liniștită, multele priveliști admirabile, voră anima 
pre mulțl la participarea acestei călătorii de plăcere.

.Romaenische Revue“, pol. lit. Zeitschrift. Direc- 
tion : Resicza. Banat Herausgeber Dr. Cornelius D i a 
co no vicii Heft VIII, pro August 1887 (111. Jah'g.) 
Inhalt: Die gr. or. romaiische Kirche in Ungarn und 
Siebenburgen. — Runds hau. (Die Romănen htiben und 
dtuben. — Vom Culturverein. — Sachsen und Romă
nen. — Die rotnănische Nationalilăt im ungar. Staate.
— Der Ausflug des ungarisehen Schriftstellervereins nach 
Siebenburgen. — Irredentisdsches.) — Dunăre Voi
nicul. Etne romanische Volkssage erzăhlt von P. I s- 
pireseu, deutsch von Alexander Diaconovich. — 
Geographisches uber Siebenburgen, die Moldau und Wa- 
lachei aus dem .Jahre 159 7. — Die Chrontk des Huru 
und die grosse mililărische Expedilion in die Moldau des 
ur.garis' hen KOnigs Ladislaus Cumanus ad reducendos 
Cumanos fugitivos. (Ein in der Geschichte Un- 
garns, so wie in der Geschichte der Nachbarlander ver- 
schwiegenes hislorisches Factum.) Von Sim. Mangiuca. 
(Forts.) — Literatur. („Die romănisch >n Gesefze 
und ihr Nexus mit dem byzantinischen und slavisch-m 
Reclit*  von l)r. .1. L Piă. - - „Zir Geschichte der Bu- 
cowina*  von Dr. D Onniul. —■ „l’aiagogieum in 
Arad*  von J. V ui a.)

Istoria românesctl pe unguresce.
„Nâptanitok lapja“ în nr. Gl, din 30 Iuliu 

a. o., în rubrica: „Evenimentele din și afară de 
țării, scrie urinâtdrele:

.Societatea istorică din Deva și-a ținută adunarea 
sa generală cu bună succcsă. Intre multele-i obiecte 
celă mai interesantă a fostă „Epoca Huniadești lor 
de Dr. Csanky Dezso». Ioană Hun iade (Corvin)
— după disertanlă — na fostă de origine maghiară: 
elă a fostă descendentă ală Val a hi loră și sânge 
slavă (?) a circulată prin vinele lui; părintele lui fundă 
soldată, l’a crescută in giurulă familiei regescl; apărarea 
religiei creștine, învingerea Turciloră păgâni au fostă în- 
sutlețitorii omagiului său, ca guvernatoră a făcută multe 
donațiunl, ca domnă c:i influință a e .-operată multe da 
rurl regescl, înmulțindă astfelă posesiunile nemeșescl in
dependente.

Posesiunile străbune ale familiei lluniade au fostă 
Ihmiădâra și Deva, ce le-a obținută dela regele Sigis- 
mund. Documentulă de donațiune și astăiji se păstiăză 
in archiva țârei. Cea mai interesantă parte a discursu
lui a fostă: despre incolatus-ulă vaia<hă. Olachii 
său Românii de astăzi in evulă de mijlocă se numiau 
ValachI și ca păstori de vite au străbătută dela o pă

șune la alta tolă mai spre nordă de cătră peninsula bal
canică. in veaculă ală XIII. Străbaterea loră urma ne
întreruptă. Inir’aceea s’au ivită pe terenulă Europei și 
Turcii. Regii maghiari spre a spori puterea națiunei 
maghiare, și-au dată silința se câștige pe Valahii vaga- 
buntji (kobor), cari s’au și domiciliată (stabilită), ba au 
începută a cultiva și pămentulă și despre coloniile loră 
se face amintire in veaculă ală XIV, ea aparținători pro- 
prietățiloră nemeșescl. Urtnâză apoi răsbdiele crâncene 
dintre 'furci și Maghiari. Valahii se părtâ cu cea mai 
mare vitejiă sub stindardele regiloră, se facă părtași gra- 
țiiloră regescl și de aci încolo încependă, aflărnă mulV 
valahi ridicați la rangulă de nobilă. Una dintre fami 
liile valache ridicate la nemeșiă a fostă și cea a Hunia- 
deștiloră.«

Totu vechi’iiO cântecfl tingurescă — care 
șl-a trăită traiulii, — că noi amu venită peste 
ei, Der adevărulu totu trebue să ’nvingă ; i-a 
făcută deocamdată să recundscă descendența va
lahă a lui I6nă Huniade CorvinulO... deși cu 
câteva picături de sânge slavă. Asta provine 
de acolo, că Ungurulă, sciindu-se pe sine cro- 
cită, nu p6te cuprinde cu mintea lui curățenia 
de sânge a altui neamă.

Dela întrunirea Someșuriloru, 13 Aug. 1887.

In Sâmbăta din 6 1. c. II. Sa Episcopulă Gherlei 
d-lă Ioană Szabo a visitată tn societatea dom- 
niloră advo-aț: Grigore Stețiu și Augustină Munteanu 
orașulă Deșiului — cercândă loculă mai acomodată 
pentru stabilirea sa, a catedralei și a seminarului — cu 
intențiune de a se așeeja in aceslă orașă, cenlrulă mu
nicipiului Solnocă-Dobâeei. —

II. Sale ii plăcu loculă dintre ape, respective intre 
poduri, unde se țină târgurile de vite.

Subscrierea acțiuniloră la insfilutulă de credită și 
economii -Someșana“ necompledâiidu se in cele 2 
luni trecute, terminală subscrierilor^ s’a prelungită încă 
cu 2 luni pănă la 1 Octomvre a. c, pănă când se pri- 
mescă incă subscrieri la d-lă Teodoră Mi hali, direc- 
torulă institutului, advocată și proprietară in Deșiu,

Adunarea desp. XII ală „ Associațiunei transilvane 
pentru literatura și cultura poporului română" nu se 
p6te ține in ăstă timpă din causa imprejurăriloră vitrege 
esistente. Decâtă să nu se celebreze cum se cuvine, 
mai bine să nu se țină — cum nu s’a putută țină în 
anulă 1885, — der apoi cu atâtă mai bună suecesă s’a 
ținută la Ciachigârbău in anulă 1886 Nu vremă a pre
veni și inculpa pe nimeni dintre cei competenți; dea 
cerulă ca celu puțină in 1888 să se potă serba amintita 
adunare a desp. 12 în Ileanda, așa cum o pretinde în
săși causa, promovarea literaturei și culturei ndstre!

In adunarea eslraordinară a municipiului Solnot'i 
Dobâcei, ținută erl in 12 I. c., s’a alesă comisiunea în- 
tregă care, la invitarea din vecinulă comitată, sub presi- 
diulă prefectului să salute pe Maiestatea Sa Impăratulă 
și Regele cu ocasiunea venirei sale la Clușiu.

Totă atunci s’au alesă cu 26 din 34 voturi (mem
brii presenți) ea membru in comisiunea administrativă d. 
Augustină Munteanu, advocatulu.

S’a votată pentru a se adauge de două părți la 
polulă clădită in anulă trecută peste apa Someșului- 
mare căi de umblată (gydogjarda) încă 16,500 adecă 
șăsespredeee mii 500 fl. v. a. (nu 165,000 cum s’a 
scrisă intr'ună nr. ală «Gazetei*  din erâre.)

Șîreganulă.

EOILETONC.
(28)

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

XI.
întâia victimă.

— Tu escl, Ricardo ? întreba ea.
— Da, eu sunt! răspunse o voce slabă.
Inlr’o clipă Fiametta fuse lângă gondolieră și-lă 

și luă in brațe.
— Escl rănită? îlă întrebă.
— Da.
— Unde?
— Colea la umârulă dreplă.
— Greu?
— Nu creiță; cuțitulă a lunecată pe osă și credă 

c’o să mă potă scula.
— O Dumnezeule! Zicea Fiametta frângându - șl

mânile.
— Aide, nu te mâhni, pâte că nu este nimică.
— CreZi? Adevărată?
— Da, însă suntă prea slabă, am pierdută 

multă sânge!... răspunse gondolierulă. — Ecă/.. ai gă 
sită brfulă meu? Atâtă mai bine, să-mi legi rana cu 
elă, pentru ca să am putere să (I spună aceea ce trebue 
să șeii.

Fiametta desfăcu inlr’o clipă umărulă gondolierului. 
Sângele curgea .șiroiu dm rană. Din pricina aeâsta i se 
sleiau puterile lui Ri a do. Fiametta ișl smulse batista 
dela gâtă și i o puse pe rină pentru ea să nu-lă sgârie 
brîulă. După aceea legă pe d’asupra cu brîulă așa ca 
să oprescă sângele d’a mui curge.

I’ansameniulă acesta Iu lăeutu in i’o clipă.
I’e când Fiametta ilă pansa astfelă, gondolierulă in 

chisese ochii și-i Zicea:
— Ol Fiametta! drăguța mea Fiametfă, m’a.șl lăsa 

să mă omore in iote Zilele numai de dragule, d’a li pan
sată de mânușițele tale.

— Taci! ii Zise camerista puindu-i mâna pe gură.
— Der ce faci? Mi se pare că sunt în paradisă, 

unde m’au dusă ângerit pe aripele loră radiose.
— Escl mai bine?
— Adică sunt forte bine.
— 0 să ai putere să vorbescl?
— Credo.
— Vorbesce dâr și fi scurtă, fiindă că cei, pe cari 

ii iubimă noi sunt în primejdia de morte, nu i adevărată?
— Da, Z* se gondolierulă cu o voce surdă.
— Haide, spune! Zise Fiametta, aplecândii-se.
— După ce m’ai lăsată — Z'^e Ricardo — nu 

trecu multă și prinseiu, din întâmplare, o consfătuire a 
podestatului cu complicele său Barlolomeo

— Mă temeam eu de una ca asta... Au mai u- 
neltiiă âr ceva? <jise Fiametta.

— Ceva așa de mișelescă, cum nici celă mai stri

cată omă nu-șl pote închipui. Luntrea, ce trebue să 
ducă pe miri dela Isola Hella pănă la Peschiera are ună 
capacă pe care tâlharii au să-lă deschidă îndată ce se 
voră alia la mijloculă apei.

— Așa că nenoroeiții tineri?....
— Voră peri inecațl în Iacă, decă nu vei ajunge 

tu la vreme ca să-i scapi.
— Cum să facă ?
— Ascultă ! Am eu o luntre pe care o ascunse

sem numai < a măsură de pază, in richitișă, la câți va 
pași d’aci Ai s’o găsesci numai decâtă și poți pleca 
într’însa.

Tu escl fată de pescară, Fiametlo, escl voinică și-ți 
mai aduci aminte cum să vislâză.

— Da, da, veZI bine, potă vîsli; dâr pe tine, dra- 
gulă meu Ricardo, nu pot să te lasă aci singură, într’ast 
felă de stare!

— Ași! Ce’ml pasă de mine! Ei mai nainte de 
ori ce! Dâcă o fi să moră, voiu muri pomenindă numele 
tău. Mărtea ml-ar fi mai dulce.

— O, ce inimă bună! nu! n’ai să mori! Ne-amă 
înțelesă! eu plecă. Dâr mai Inlâiu si>une-ml cine te a în
junghiată.

— Podestatulă.
— Er elă!
— Eră elă! După ce hotărlse planulă cu Barlo

lomeo, se despărțiră ca să se’ntărcă la castelă. Eu m’a- 
propiasemă și inhățasemă pe sergentă, pe care vream 
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Agricultura în Germania.
O escuisiune agricolă făcută la Rosalii 1884 in provincia Sacsonia.

(Urmare.)

Ocnele și industria dela Stassfurt

Orașulh Stassfurt cu drepte cuvântă păte ti numita 
ună orașfl americane, nu că dotă ar ti foste Întemeiată 
de nisce Americani, ci din causă, că din neînsemnătalea, 
în care era, putu se se ridice in modă gigantică in cursă 
de câțiva ani; anume pe la anii 1850—56 era încă ună 
orășele cu totulă neînsemnate, încâlO abia avea 4—5000 
locuitori, și arji din causa ocnelorh sale de sare a deve
nită unulă din cele mai însemnate centre ale industriei 
germane, și nu mai puțină de 31 fabrici stau una lângă 
alta pe o suprafață de câteva hectare și nutresce o po- 
pulațiune de 40,000 suflete. Ocnele de sare suntă cu
noscute de multă, dâr esploatațiunea loră datâză numai 
de pe la anulă 1860, și anume din causa maleriiloră 
străine ce conținea sarea; ea niciodată nu putea fi între
buințată pentru necesitățile bucătăriei și consumațiunea 
umană, âr purificarea ei de acelea și înlăturarea stralu- 
riloră de săruri diverse — Abraumsalze — ce erau su
prapuse, consta în genere mai multă decâtă era valorea 
ei intrinsecă.

Insă când ilustrulă chimiste lustus Liebig și alțl 
învățațl și chimiștl agricoli dovediră, că contrară opiniu- 
nei lui Albert Thaer, părintelui agriculturei sciințifice, 
plantele nu se nutrescă din huma — Humus — și gu- 
noiu ca atare, ci numai din unele elemente, cari se află 
în ele și se degageză țdesfecă) prin descompunerea loră, 
seu, cu alte cuvinte, huma și gunoiulă au numai ună 
rolă de intermediatoră — și cari se află și în alte ma
terii organice și anorganice, și anume: fosforulă în ose, 
apoi In mineraliile numite fosforite*)  și apatite, varulă 
(ealcea) în pâtră vărosă și in margă, apoi în combina- 
țiune cu accidulă sulfurică, ca gips; potașa — Kalium 
in diferite petrii și minerale ca feldspalh, în cenușa de 
lemnă și cu deosebire iu unele combinațiuni ale sărei 
dela Stassfurt și Kalusz (Galiția); azotulă în Guano (de- 
posită de gunoiu de paseri marine de mii de ani) și in 
nitrată (salpetru) de Chdi tic. șt dm cari materii tolă 
așa de iute se potă desface — descompune — ca și din 
gunoiu, că prin urmare acelea se potă înlocui cu totă 
același folosă prin acestea, atunci deodată se ivi și tim- 
pulă de înflorire ală Stassfurtului. Căci ceea ce reco
mandau chimiștii pentru îngrășarea pământului—Abraurn- 
salz-ulă — tocmai aceea forma păn’aci materia m6rtă, 
pedica de utilisare, în sarea dela Stassfurt, și care tre
buia înlăturată, și deci, in loch de a mai încerca costisi- 
tdrea și anevoiâsa puriticațiune, pentru a o face potrivită 
pentru consumațiunea omenescă, deodată începură esploa- 
tarea ei pentru ingrășarea pământului și pentru vite, și 
deci în curândă usinele se ridicau una după alta, cari sâ 
prefacă materiile brute în Chlorkali, cari se intrebuințâză 
la fabricarea de potassă și pentru gunoirea pământului.

*) După cursurile prof. I. Kuhn din Hallea Phos- 
poritulă de Ardeală (de unde?) are 37,8 °/0 P3 O6, celă 
de Nassau 13,33°/0 âr celă de Spania 34 39°/0 P2 O6.

Mai ’nainte însă sâ aruncămă o mică privire asu
pra formațiunei geologice din Stassfurt. De ordinară sarea 
gemă se compune numai din douâ elemente: Chior și Na- 
triutn seu cu formula chimică CI Na, âr mai rară ea mai 
conține și amestecături de gips și de argilă. In cea dela 
Stassfurt insâ pe lângă acâsta (CI Na) și anume în stra
turile de deasupra se mal află și unele combinațiuni și 
variațiuni ale sărei în cari elementulă Natrium este înlo 
cuith prin Kalium, ună clementă, care-i este fârte apro
piată, sâu chiar și prin altele. Cele mai multe din aceste 

sâ-lă sugrumă, |când blestematul de podestată, care, sâu 
<ă ’șl-a luată sâma, sâu că a aurită sgomotă, se'nlorse 
și mă lovi pe la spate.

— Grozăviă!
— Lovitura a fostă așa de g,ozavă și dată la locă 

așa de bună, incâth podeslatulă ișl închipui negreșith, 
că mâ omorîse. Ideea asta îmi trecu ca fulgerulă prin 
capă și cătjui josă gemândă ușoră. Nu sciu ce instinctu 
îmi spunea, că, dâcă vreu sâ scapă de morte trebue sâ 
mâ prefacă mortă.

— Și pănă când am venită eu ai stată totă in lo
cuia unde te lovise?

— Ba nu. Abia se depărtară podeslatulă cu Barto- 
lomeo și mâ sculai și eu . . . după ce-mi legasemă curo 
putusemă rana cu brîulă și fugii spre lcculă de îmbar
care.

Insă n’avusei putere. Brîulu se desfăcu și-Iă perdui. 
Sângele curgea șiroi din rană, . . . cătțui âr și leșinai, 
;n loculă unde m’ai găsită.

— O! scumpe, scumpe Ricardo! Dâr minutele sunt 
secule. Nu cretjl și tu că stăpânii noștri trebue sâ 
se fi înbarcată?

— Spera că nu.
— Luntrea, pe care am lnat’o și pe care am as- 

cuns’o în richitișă, n’avea din fericire lopețl. Luai lo- 
pețile dela luntrea pregătită pentru ca sâ ducă pe miri 
și au fosta siliți prin urmare să caute alte lopețl. Așa 
că au întârziata negreș tă trei pătrare de câsOj

minerale suntă combinațiuni de Clor (C.l). Kalium (K). 
Magnesium (Mg). Natrium (Na), Caleium var (Ca) avid sul
furic (IIa SOJ și Bor (B) în dilerile proporțiunl.

Sarea gemă însăși este întreruptă și brăsdală prin 
diferite vine subțiri de gins |Ca SO4-j-2HaO), de Anhydrită 
(Ca S04) și de argilă. Ele tâte suntă productele apei 
de mare, din cari s’au cristalisată. Căci intregă basenulă 
acela, tare cuprinde orașele Alt Stassfurt, Neu Stassfurt, 
Leopoldshall, Ludwigshall, XVesterege'n, Aschersleben etc., 
a formată cândva o mare sân mai bine disă ună golfh 
de mare, care prin ârecarl sguduiturl și revoluțiunl in
terne ale pământului, fiindă cu totulă despărțită de cea
laltă, âr cantitatea de apă, ce o perdea prin evaporisa- 
țiune, fiindă mai mare decâtă cantitatea de apă, ce o 
primea dela riurile, ce se vârsau în ea, apa ei începu sâ 
se împuțineze, și sâ devie din ce in ce mai concentrată, 
îneâiă sarea din ea putu sâ se cristaliseze depunându-se 
ună strată peste altuia, până în decursă de secuii, apa 
se evaporisă cu totulă și fundulă mării eu timpulă deveni 
uscată. Ajungândă concenlrațiunea apei ună gradă des
tula de înaintată, a începută sâ se cristaliseze mai ântâi 
sarea gemă (CI Na), care se disolva cu greu; apoi pri
măvara și tâmna și pe timpă de ploi, venindă ârășl mai 
multă apă, și unele din riurile afluente la inundațiunl și 
re»ârsărl multă noroiu — argilă, sâ altele ce veneau 
din formațiuni de varâsă și de gipsh aducândh aceste 
materii și fiindă temporară o mai mare cantitate de apă 
in unele părți, sarea deja cristalisată o dissolva, pentru 
ea la o nouă scădere a ei prin evaporisare sâ se cris
taliseze din nou și combine cu aceste materii—ca vergi 
de Anhydrită, de sare argilâsă etc. Mai târtjiu scătjândh 
apa din ce în ce mai tare, fură silite sâ se precipite la 
fundă și elementele, cari se disolvă ușorii, ca Maguesium, 
Kalium etc., cart adl pe tote le găsimă deasupra, până 
în fine apa sâcă cu totulă.

Acelașh fenomenh vedemă sâvârșindu-se și în tji 
lele nostre cu 2 mări: Marea casp'că și Marea-mortă. 
In Marea mârtă nivelulă apei e cu multă mai josă de
câtă ală celorlalte mări, cu vro 60 metri mai josă de
câtă ală Mediteranei —- er apa ei scade în conținu și 
a ajunsă deja ună atare gradă de concentrațiune, încât 
in ea nu mai pOte sâ esiste nici o ființă seu plantă ve- 
țuitore, și nici cei ce se scaldă, nu pot sâ se cufunde. Dâcâ 
s’ar cerceta fundulh ei, de sigură acolo s’ar pute face 
studii escelente asupra progresului Jcristalisațiunei sărei 
In Stassfurtul vechiu sărurile, cari conțină Kalium — Abra
umsalze — începă la o adâncime de 816 urme și con
tinuă pănă la o adâncime de 974 urme, unde apoi în 
cepe sare gemă în straturi forte puternice, a căroră gro
sime încă nu e cunoscută, ba la sondagiele făcute pănă 
acum, pănă la o adâncime de 2000 urme încă nu s’a 
putută da nici de păturile orisontale ale sărei — Lie- 
gende — ci I6te au fostă numai în straturile înclinate 
— Hangende —. In partea ocnei care aparține ducatu
lui de Anhalt, sărurile Kali-fere se găsâsch deja la o a- 
dâncime numai de jumâtate din cea amintită susă.

Intre sărurile Kali-fere — Abraumsalze —, se află 
vr’o 10 minerale diferite, în cari Natrium este înlocuită 
prin Kalium sâu Magnesium, și dintre cari cele mai im
portante suntă 5: Polyhalita, Grugita, Carnallita, Syl- 
vina și Kainita, și ârășl dintre ele numai 4 se întrebu 
ințâză pentru fabricațiunea de îngrășăminte, 3 Kalifere: 
Garugita, Carnallita și Kainita, și 1 fără Kali Kieserita.

(Va urma).

Raportă polițieneștii. ErI după amâtțl i s’a furată 
unui cărăușă din Vâlcele din carulă sâu, ce se oprise 
In Târgulă-Cailorh, o haină. Bănuiala cade pe tjilerulă 
Vasile Bidu, deja cunoscută poliției.

— Atunci dâr pota s’ajungă la vreme. La reve
dere, Ricardo! speră sâ te vădă curândă.

— La revedere, drăguhța mea
Camerista făcuse câțiva pași ca sâ plece, când gon- 

dolierulh o opri cu ună gesta.
— Ce mai vrâi? ilh întreba ea.
— Ascultă! cjise Ricardo vorbindă încetă, cu urechia 

lipită pe pământă.
— Ce este? Întrebă și Fiametta Iotă încetă.
— Au mersă mai iute decât credeamă... Audă lo- 

pețile cum bată apa în cadență... Trece luntrea pe dina
intea malului din partea acesta. Plâcă, Fiametto, și rogă 
pe Dumnecjeulă âmeniloră cinstiți, ca sâ’țl vie într’aju- 
toră și sâ-țl dea puteri!

— Mâ ducă! Z*se  Fiametta.
Fata se plecă pe gondolieră și-Iă sărută pe frunte.
Pentru ântâia 6ră îlă sărută ea pe logodmculă sâu.
— Dragulă meu iubită, te lasă aci singură și ră

nită ! cjise ea cu o voce dulce.
— Nu sunt singură! tjise gondolierulă.—Vecțl bine 

că Provedința mâ îngrija, de vreme ce te-a adusă aci. 
— Ș’apoi, ei mai nainte de orice!

— Da! ai dreptate, Ricardo; alergă sâ’i scapă sâu 
sâ morh împreună cu dânșii! cjise Fiametta.

(Va urma.)

In noptea de 13 spre 14 1. c. s’a perdută pe șo 
șeaua dela Sânpetru pănă la Brașovă ună ceasornică de 
aură bărbătesc ă, și erl sâră pe șosâua dela Vâlcele pănă 
la Brașovă o pălăriă sură bărbătâscă de paie fine. Află
torii obiecteloră sâ binevoiâscă a preda obiectele la câ- 
pitănatulă orășenescă.

Ultime scirl.
ȘISTOV, 13 Augustă. — Prințulă cu mi

niștrii și regenții au fostă primiți cu urale de 
marea mulțime. La vorbirea primarului, prințulă 
a răspunsă în limba bulgară. S’a dată o masă 
la care s’au ținută toaste pentru „mântuitorulă 
Bulgariei“, la care acesta a răspunsă bulgăresce. 
Din Sistovu prințulă a plecată la Târnova.

Ternova, 13 Augustă. — Principele Ferdi- 
nand a sosită aici puțină după 8 6re sâra. Pri
mirea a fostă splendidă.

Dare de sâmă.,
asupra contribuiriloră incurse cu ocasiunea petrecerei de 
vira, ținută în 11 Iuliu n. c. în folosulu șcileloră ro

mânești gr. cat. din Teuță.
(Fine.) '

Elena Lazarh 1 fl., Ioană Pușcașiu 50 cr., Grego- 
riu Sîrbu 1 fl., Ioană Cașiorțianu 1 fl, Familia Mar- 
ciacu 2 fl, Parochă Botianu 1 fl., Efremă Rață 2 fl., 
Ana Dubleșiu 1 fl., Ioană Munteanu 1 fl., Teofilă Cior 
tea 1 fl., Amalia Stanu 1 fl., Nagy Lajos 1 fl., Uveges 
Ești 50 cr., Efremiu Kis 1 fl., Teodoră Staiu 1 fl, Ci- 
riacă Rață 1 fl., Maximă Pipoșă 50 cr., Simionă Mun- 
leanu 1 fl., Alimpiu Barbu 1 fl., Nicolau Bretoiu 1 fl., 
Marina Domșia 1 fl., Ioană Frâneu 1 fl., Nicolau Co- 
mană 1 fl., Ioană Popescu 1 fl., SlafcovicI laczint 1 fl., 
Maria Popă 1 fl., Iacobă Lucaciu 1 fl., Antoiu Popă 1 fl. 
Iacobă Lucaciu 1 fl., Antoniu Popă 1 fl., Ioană Bes- 
cheri 1 fl., Ujvari Daniel 1 fl., losifă Bisbach 1 fl., 
Simionă Lucaciu 1 fl„ Nicolau Mihailă 70 cr., luliusă 
Popă 1 fl., K's Elek 50 cr., Nicolau Crișianu 50 cr.. 
Iacobă Popa 1. Gligoră 1 fl., Gavrilă Staiu 50 cr., Szasz 
lozsef pretore sup. 2 fl., luliană Munteanu 50 cr., Si- 
monă Salomonă 1 fl., Iacobă Munteanu 1 fl., Horâth 
Gâza 50 cr.. vâduva Izvorschi 1 fl., Alexandru Zugravu 
50 cr., Bartok Gergely 50 cr., Tofh Venczel 1 fl., Gi- 
dali Moriez 1 fl., Ana Stanu 50 cr., Fried Igna’z lozsef 
50 cr., Gregoriu Munteanu 1 fl, Leopold Fried 2 fl., 
Ioană Rațiu 1 fl., Darie Popa 1 fl., Traianh Timișiu 50 
cr., Albă Sandor 50 cr., Valter Karoly 1 fl. 50 cr., 
Tripammer lozsef 50 cr., Georgiu Comșia, 1 fl., Sulcz 
Daniel 1 fl, Dr. Boer IenO 1 fl., Kraft Sandor 1 fl., 
Rosenthal Samue) 60 cr., Ioană Roșu 50 cr., Amalia 
Toth 50 cr., Rozentha) Mihaly 50 er., Aureliu Popă 59 
cr., Zahariă Lucaciu 50 cr., Marschalko 50 cr., losifă 
Seurtu 1 fl., Bagat Mik-a 50 cr., Ștefană Crișiană 2 fl., 
Andreiu Ludovică 1 fl., Gligoră Gliga 1 fl., N. H. 1 fl.

Suma 136 fl. 40 cr., din care subtragându-se spe
sele de 56 fl 22 cr. Resultâ venită curată 80 fl. 18 cr.-

T e u ș ă , 14 Iulie 1887.
Ștefană Crișianu Ștefană Bretoiu

președinte. aciuară,
Gregoriu Belanu

subcassar.

DIVERSE.
Colera. — Din Triestă se anunță: Raportulă ofi

cială ală consulatului austriacă din Bombay, pe Iulie, 
cătră autoritatea maritimă de aici <}ice: In decursulă unei 
sâptâmânl au fostă în Bombay numai 6 cașuri de coleră. 
Insâ scirile din provincia suntă teribile. Intr’o săptămână 
s’au înregistrată în districtulă Tholapore 548 cașuri, 214 
decesurl; în districtulă Khandash 463 cașuri, 217 dece
surl; în Ahtnednagar 522 cașuri, 221 decesurl; în Bija- 
pope 210 cașuri, 107 decesurl; în Baronda 59 cașuri 17 
decesurl; în Satara 1050 cașuri, 433 decesurl. Din cele
lalte părți ale Indiei orientale, afară de Benares, unde 
colera bântue asemenea, se anunță numai cașuri spora
dice. — Din Chili se anunță: După statistica oficială au 
murită în primulh semestru 1887 în republica Chili 10,200 
persOne. Brasilia și republicele din America de sudă 
voră ține în curândă ună congresă în Lima, spre a lua 
măsuri contra întinderii colerii.

Unu clubu escentricu. — La Londra toți au clubu
rile loră; există chiar clubulă celoră cu câte 6 degete 
la fiă-care mână (The sixefingered Club) Săptămâna tre
cută, presidiulă clubului celoră cu câte 6 degete a ci- 
cita ună raportă statistică asupra societății loră, în care 
a anunțată, că există in lume 2173 persăne cu câte 6 
degete la fiă-care mână, 431 cu câte 7 degete și o per- 
sână in Madagascar, care are 8 degete. Elă a adăugată 
că s’au luată măsuri pentru a se publica note de mu- 
sică pentru piano pentru musicanții cu câte 6 degete; 
aeâ-tă anunțare a fostă primită cu celă mai vin entu- 
siasmh.

rST- Numere singuratice din „Gazeta Transillva- 
nieiu ă 5 cr. se potă cumpăra în totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Ntcolae 
I. Ciur cu.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă : Dr. Anrel Mureșianu.
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Agricultura în Germania.
O escursiune agricolă făcută la Rosalii 1884 in provincia Sacsonia.

(Urmare.)

Ocnele și industria dela Stassfurt.

Orașulă Stassfurt eu drepte cuvânta pâte fi numita 
ună orașă americano, nu că dotă ar fi fostă întemeiată 
de nisce Americani, ci din eausă, că din neinsemnătatea, 
in care era, putu se se ridice in modă gigantică in cursă 
de câțiva ani; anume pe la anii 1850—56 era încă ună 
orășele cu totulă neînsemnate, incâlă abia avea 4—5000 
locuitori, și a<Jl din causa ocneloră sale de sare a deve
nită unulă din cele mai însemnate centre ale industriei 
germane, și nu mai puțină de 31 fabrici stau una lângă 
alta pe o suprafață de câteva hectare și nutresce o po- 
pulațiune de 40,000 suflete. Ocnele de sare suntă cu
noscute de multă, dâr esploatațiunea ioră dafeză numai 
de pe la anulă 1860, și anume din causa materiiloră 
străine ce conținea sarea; ea niciodată nu putea fi între
buințată pentru necesitățile bucătăriei și consumațiunea 
umană, âr purificarea ei de acelea și înlăturarea slratu- 
riloră de săruri diverse — Abraumsalze — ce erau su
prapuse, consta in genere mai multă decâtă era valârea 
ei intrinsecă.

Insă când ilustrulă chitnislă lustus Liebig și alțl 
jnvățațl și chimiștf agricoli dovediră, că contrară opiniu- 
nei lui Albert 'l'haer, părintelui agriculturei sciințifice, 
plantele nu se nutrescă din huma — Humus — și gu- 
noiu ca atare, ci numai din unele elemente, cari se află 
în ele și se degageză țdesfecă) prin descompunerea Ioră, 
seu, cu alte cuvinte, huma și gunoiulă au numai ună 
rolă de intermediatoră — și cari se află și in alte ma
terii organice și anorganice, și anume: foslorulă in ose, 
apoi In mineraliile numite fosforite*)  și apatite, varulă 
(calcea) în pâtră vărosă și in margă, apoi în combina- 
țiune cu accidulă sulfurică, ca gips; polașa — Kalium 
in diferite petrii și minerale ca feldspalh, în cenușa de 
lemnă și cu deosebire in unele combinațiunl ale sărei 
dela Stassfurt și Kalusz (Galiția); azotulă în Guano (de- 
posită de gunoiu de paseri marine de mii de ani) și in 
nitrată (salpetru) de Ciuli et •. și din cari materii Iotă 
așa de iute se potă desface — descompune — ca și din 
gunoiu, că prin urmare acelea se potă înlocui cu totă 
același folosă prin acestea, atunci deodată se ivi și tim- 
pulă de înflorire ală Stassfurtului. Căci ceea ce reco
mandau chimiștii pentru ingrășarea pământului—Abraum- 
salz-ulă — tocmai aceea forma păn’aci materia mărtă, 
pedica de ulilisare, in sarea dela Stassfurt, și care tre
buia înlăturată, și deci, in locă de a mai încerca costisi- 
tdrea și anevoiâsa pnrificațiune, pentru a o face potrivită 
pentru consumațiunea omenescă, deoda'ă începură esploa- 
tarea ei pentru îngrășarea pământului și pentru vite, și 
deci în curândă usinele se ridicau una după alta, cari sâ 
prefacă materiile brute in Chlorkali, cari se intrehuințeză 
la fabricarea de potassă și pentru gunoirea pământului.

Mai ’nainte insă să aruncămă o mică privire asu
pra formațiunei geologice din Stassfurt. De ordinară sarea 
gemă se compune numai din două elemente: Chior și Na- 
triutn seu cu formula chimică Cf Na, âr mai rară ea mai 
conține și amestecături de gips și de argilă. In cea dela 
Stassfurt insă pe lângă acâsta (CI Na) și anume in stra
turile de deasupra se mai află și unele combinațiunl și 
variațiuni ale sărei in cari elementulă Nafrium este înlo 
cuită prin Kalium, ună elemenlă, eare-i este fârte apro
piată, seu chiar și prin altele. Cele inai multe din aceste

*) După cursurile prof. I. Kuhn din Hallea Phos- 
porilulă de Ardeală (de unde?) are 37,8 ’/o P2 O6, celă 
de Nassau 13.33°/(, âr celă de Spania 34 39°/0 O6.

să-lă sugrumă, |când blestematul de podestală, care, sâu 
<ă ’șl-a luată sâma, sâu că a autjilă sgomotă, se’ntorse 
și mfi lovi pe la spate.

— Grozăviă!
— Lovitura a fostă așa de giozavă și dată la locă 

așa de bună, imâtă podestatulă ișl închipui negreșită, 
că mă omorise. Ideea asta îmi trecu ca fulgerulo prin 
capu și căcjiii josă gemândi'î ușoră. Nu sciu ce instinctu 
iml spunea, că, dâcâ vrâu să scapă de morte trebue să 
mă prefacă morlă.

— Și pănă când am venită eu ai stată iotă in lo- 
culă unde te lovise?

— Ba nu. Abia se depărtară podeslalulă cu Barto- 
lomeo și mă sculai și eu . . . după ce-mi legasemă curo 
putusemă rana cu briulă și fugii spre Iccuiă de îmbar
care.

Insă n’avusei putere. Briulu se desfăcu și-lă perdui. 
Sângele curgea șiroi din rană, . . . că<|ui âr și leșinai, 
jn locuia unde m’ai găsită.

— O! scumpe, scumpe Ricardo! Dâr minutele sunt 
secule. Nu cretji și tu <ă stăpânii noștri trebue să 
se fi înbarcată?

— Speră că nu.
— Luntrea, pe care am lnat’o și pe care am as- 

cuns’o în richitișă, n’avea din fericire lopețl. Luai lo- 
pețile dela luntrea pregătită pentru ca să ducă pe miri 
și au fostă siliți prin urmare să caute alte lopețl. Așa 
că au întârziată negreștă trei pătrare de câsăj

minerale suntă combinațiunl de Clor (C.l), Kalium (K). 
Magnesium (Mg). Natrium (Na), Ctdi ium var (Cal acid sul
furic (H2 S0t) și Bor (B) in diferite proporțiunl.

Sarea gemă însăși este întreruptă și brăsdată prin 
diferite vine subțiri de gios (Ca SOt-|-2HaO), de Anhydrită 
(Ca S04) și de argilă. Ele tâte suntă productele apei 
de mare, din cari s’au cristalisată. Căci întregă basenulă 
acela. ?are cuprinde orașele Alt Stassfurt, Neu Stassfurt, 
Leopoldshall, Ludwigshall, Westeregeln, Aschersleben etc., 
a formată cândva o mare sâu mai bine disă ună golfO 
de mare, care prin âreearl sguduiturl și revoluțiunl in
terne ale pământuri, fiindă cu totulă despărțită de cea
laltă, âr cantitatea de apă, ce o perdea prin evaporisa- 
țiune, fiindă mai mare decâtă cantitatea de apă, ce o 
primea dela riurile, ce se vărsau in ea. apa ei începu să 
se împuțineze, și să devie din ce în ce mai concentrată, 
incâlă sarea din ea putu să se cristaliseze depunându-se 
ună strată peste altulă, până în decursă de secuii, apa 
se evnporisă cu totulă și fundulă mării cu timpulă deveni 
uscată. Ajungândă concenlrațiunea apei ună gradă des
tulă de înaintată, a începută să se cristaliseze mai ântâi 
sarea gemă (CI Na), care se disolva cu greu; apoi pri- 
măvâra și tâmna și pe timpă de ploi, venindă ârăși mai 
multă apă, și unele din riurile afluente la inundațiunl și 
re»ărsărl multă noroiu — argilă, sâ altele ce veneau 
din formațiuni de varâsă și de gipsă aducendă aceste 
materii și fiindă temporara o mai mare cantitate de apă 
in unele părți, sarea deja cristalisată o dissolva, pentru 
ca la o nouă scădere a ei prin evaporisare să se cris
taliseze din nou și combine cu aceste materii—ca vergi 
de Anhydrită, de sare argilâsă etc. Mai târziu scăZândă 
apa din ce în ce mai tare, fură silite să se precipite la 
fundă și elementele, cari se disolvă ușoră, ca Maguesium, 
Kalium etc., cari arjl pe tote le găsimă deasupra, pănă 
in fine apa sâcă cu totulă.

Acelașă feuomenă vedemă săvârșindu-se și in Z' 
lele nostre cu 2 mări: Marea casp că și Marea-mortă. 
In Marea mârtă nivelulă apei e cu multă mai josă de- 
câlă ală celorlalte mări, cu vro 60 metri mai josă de
câtă ală Medileranei — âr apa ei scade in conținu și 
a ajunsă deja ună atare gradă de concentrațiune, încât 
in ea nu mai pOte să esiste nici o ființă seu plantă ve- 
țuitâre, și nici cei ce se scaldă, nu pot să se cufunde. I)â"ă 
s’ar cerceta fundulă ei, de sigură acolo s’ar putâ face 
studii escelente asupra progresului ’cristalisațiunei sărei 
In Stassfurtul vechiu sărurile, cari conțină Kalium — Abra
umsalze — începă la o adâncime de 816 urme și con
tinuă pănă la o adâncime de 974 urme, unde apoi în 
cepe sare gemă în straturi forte puternice, a căroră gro
sime încă nu e cunoscută, ba la sondagiele făcute pănă 
acum, pănă la o adâncime de 2000 urme încă nu s’a 
putută da nici de păturile orisontale ale sărei — Lie- 
gende — ci I6te au fostă numai in straturile înclinate 
— Hangende —. In partea ocnei care aparține ducatu
lui de Anhall, sărurile Kali-fere se găsăscă deja la o a- 
dâncime numai de jumătate din cea amintită susă.

Intre sărurile Kali-fere — Abraumsalze —, se află 
vr’o 10 minerale diferite, în cari Natrium este înlocuită 
prin Kalium sâu Magnesium, și dintre cari cele mai im
portante suntă 5: Polyhalita, Grugita, Carnallita, Syl- 
vina și Kainita, și ârăși dintre ele numai 4 se intrebu 
ințâză pentru fabrieațiunea de îngrășăminte, 3 Kalifere: 
Garugita, Carnallita și Kainita, și 1 fără Kali Kieserita. 

(Va urma).

Raportă polițienescti. ErI după amedl i s’a furată 
unui cărăușă din Vâlcele din carulă său, ce se oprise 
în Târgulă-Cailoră, o haină. Bănuiala cade pe cZilerulO 
Vasile Bidu, deja cunoscută poliției.

— Atunci dâr potă s’ajungă la vreme. La reve
dere, Ricardo! speră să te vădă curândă.

— La revedere, drăguhța mea
Camerista făcuse câțiva pași ca să plece, când gon- 

dolierulă o opri cu ună gestă.
— Ce mai vrâi? ilă întreba ea.
— Ascultă! Z^e Ricardo vorbindă încetă, cu ure< hia 

lipită pe pămentă.
— Ce este? întrebă și Fiametta totă încetă.
— Au mersă mai iute decât credeamă... Audă lo- 

pețile cum bată apa în cadență... Trece luntrea pe dina
intea malului din partea acesta. Plâcă, Fiametto, și rogă 
pe DumneZeulă âmeniloră cinstiți, ca să’țl vie intr’aju- 
toră și să-ți dea puteri!

— Mă ducă ! Z* se Fiametta.
Fata se plecă pe gondolieră și-lă sărută pe frunte. 
Pentru ântâia âră ilă sărută ea pe logodniculă său.
— Dragulă meu iubită, te lasă aci singură și ră

nită ! Zise ea cu o voce dulce.
— Nu sunt singură! Zlse gondolierulă.—VeZl bine 

că Provedința mă îngrija, de vreme ce te-a adusă aci. 
— Ș’apoi, ei mai nainte de orice!

— Da! ai dreptate, Ricardo; alergă să’i scapă sâu 
să moră împreună cu dânșii I Zise Fiametta.

(Va urma.)

In noptea de 13 spre 14 1. c. s’a perdută pe șo 
șeaua dela Sânpetru pănă la Brașovă ună ceasornică de 
aură bărbătesc ă, și erl sâră pe șosâua dela Vălcele pănă 
la Brașovă o pălăriă sură bărbătâscă de paie fine. Află
torii obiecteloiă să binevoiâscă a preda obiectele la că- 
pitănatulă orășenescă.

Ultime soiri.
ȘISTOV, 13 Augusto. — Prințuld cu mi

niștrii și regenții au fostă primiți cu urale de 
marea mulțime. La vorbirea primarului, prințulâ 
a răspunsă în limba bulgară. S’a dată o masă 
la care s’au ținută toaste pentru „mântuitorule 
Bulgariei “, la care acesta a răspunsă bulgăresce. 
Din Sistovu prințulă a plecată la Ternova.

Tirnova, 13 Augustă. — Principele Ferdi- 
nand a sosită aici puțină după 8 6re săra. Pri
mirea a fostă splendidă.

Dare de s6mă,
asupra contribuiriloră incurse cu ocasiunea petrecerii de 
vără, ținută în 11 luliu n. c. în folosulu șcdleloră ro

mânesc! gr. cat. din TeușA.
(Fine.)

Elena bazară 1 fl., Ioană Pușcașiu 50 cr., Grego- 
riu Sîrbu 1 fl., Ioană Cașiorțianu 1 fl, Familia Mar- 
ciacu 2 fl , Parochă Botianu 1 fl., Efremă Rață 2 fl., 
Ana Dubleșiu 1 fl., Ioană Munteanu 1 fl., Teofilă Cior 
tea 1 fl., Araalia Stanu 1 fl., Nagy Lajos 1 fl., tjveges 
Ești 50 cr., Efremiu Kis 1 fl., Teodoră Staiu 1 fl, Ci- 
riacă Rață 1 fl., Maximă Pipoșă 50 cr., Simionă Mun
teanu 1 fl., Alimpiu Barbu 1 fl., Nicolau Bretoiu 1 fl., 
Marina Domșia 1 fl., Ioană Frâncu 1 fl., Nicolau Co
roană 1 fl., Ioană Popeseu 1 fl., SlafcovicI laczint 1 fl., 
Maria Popă 1 fl., lacobă Lucaciu 1 fl., Antoiu Popă 1 fl. 
facobă Lucaciu 1 fl, Anloniu Popă 1 fl., Ioană Bes- 
cheri 1 fl., Ujvari Daniel 1 fl., losifă Bisbach 1 fl., 
Simionă Lucaciu 1 fl., Nicolau Mihailă 70 cr., luliusă 
Popă 1 fl., Kis Elek 50 cr., Nicolau Crișianu 50 cr.. 
lacobă Popa I. Gligoră 1 fl., Gavrilă Staiu 50 cr., Szasz 
lozsef prelore sup. 2 fl., Juliană Munteanu 50 cr., Si- 
monă Salomonă 1 fl., lacobă Munteanu 1 fl., Horâth 
Gâza 50 cr.. văduva Izvorschi 1 fl., Alexandru Zugravu 
50 cr., Barlok Gergely 50 cr., Toth Venczel 1 fl., Gi- 
dah Moriez 1 fl., Ana Stanu 50 cr., Fried Igna*z  lozsef 
50 cr., Gregoriu Munteanu 1 fl, Leopold Fried 2 fl., 
Ioană Rațiu 1 fl., Darie Popa 1 fl., Traiană Timișiu 50 
cr., Albă Sandor 50 cr., Valter Karoly 1 fl. 50 cr., 
Tripammer lozsef 50 cr., Georgiu Comșia 1 fl., Sulcz 
Daniel 1 fl, Dr. Boer Ienă 1 fl., Kraft Sandor 1 fl., 
Rosenthal Samuel 60 cr., Ioană Roșu 50 cr., Amalia 
Toth 50 cr., Rozenthal Mihaly 50 cr., Aureiiu Popă 59 
cr., Zahariă Lucaciu 50 cr., Marschalko 50 cr., losifă 
Scurtu 1 fl., Bagai Mik-a 50 cr„ Ștefană Crișiană 2 fl., 
Andreiu Ludovică 1 fl , Giigoră Gliga 1 fl,, N. H. 1 fl.

Suma 136 fl. 40 cr., din care subtragându-se spe
sele de 56 fl 22 cr. Resultă venită curată 80 fl. 18 cr.-

Teușă , 14 Iulie 1887.
Ștefană Crișianu Ștefană Bretoiu

președinte. aciuară.
Gregoriu Belanu

subcassar.

DIVERSE.
Colera. — Din Triestă se anunță: Raportulă ofi

cială ală consulatului austriacă din Bombay, pe Iulie, 
cătră autoritatea maritimă de aici Zice: In decursulă unei 
săptămâni au fostă în Bombay numai 6 cașuri de coleră. 
Insă soirile din provincia suntă teribile. Intr’o săptămână 
s’au înregistrată în districtulă Tholapore 548 cașuri, 214 
decesurl; în districtulă Khandash 463 cașuri, 217 dece- 
surl; in Ahtnednagar 522 cașuri, 221 decesurl; în Bija- 
pope 210 cașuri, 107 decesurl; în Baronda 59 cașuri 17 
decesurl; in Satara 1050 cașuri, 433 decesurl. Din cele
lalte părți ale Indiei orientale, afară de Benares, unde 
colera bânlue asemenea, se anunță numai cașuri spora
dice. — Din Chili se anunță: După statistica oficială au 
murită în primulă semestru 1887 în republica Chili 10,200 
persâne. Brasilia și republicele din America de audă 
voră ținâ in curândă ună congresă în Lima, spre a lua 
măsuri contra întinderii colerii.

Unu clubu escentricu. — La Londra toți au clubu
rile Ioră; există chiar clubulă celoră cu câte 6 degete 
|a fiă-care mână (The sixefingered Club) Săptămâna tre
cută, presidiulă clubului celoră cu câte 6 degete a ci- 
eită ună raportă statistică asupra societății Ioră, In care 
a anunțată, că există in lume 2173 persâne cu câte 6 
degete la fiă care mână, 431 cu câte 7 degete și o per
sană in Madagascar, care are 8 degete. Elă a adăugată 
că s’au luată măsuri pentru a se publica note de mu- 
sică pentru piano pentru musicanții cu câte 6 degete; 
acâ-tă anunțare a fostă primită cu celă mai vin entu- 
siasmă.

fTjf Numere singuratice din „ Gazeta TransiUva- 
nieiu â 5 cr. se potă cumpăra în totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

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



Nr. 170. GAZETA TRANSILVANIEI. ]887.

Ourauiu la bursa de Vi? eh.
din 13 Augusto st. u 1887.

Rentă de aurfl 5°/0 , . . 100 60
Rentă de hărtiă 6°/0 . . 87.45
Imprumutula căilord ferate

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

lorfi ferate de ostd ung.
(1-ma em isiune) ... 98 —

Amortisarea datoriei
lorii ferate de ostfl
(2-a emisiune) . . 

Amortisarea datoriei
lorO ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) . . . .114 40 

Bonuri rurale ungare . . 104.50 
Bonuri cu cl. d6 sortare 104.25 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișfi................................ 104 25
Bonuri cu cl. de sortare 104.25 i Mărci 100 împ. germ. . . 61 77 
Bonuri rurale transilvane 104 50 Londra 10 Livres sterlinge 126.15

căi-
ung.

căi-

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

vină ung....................... 100.50
Împrumutul^ cu premiu

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

Tisei și Segedinului , 123 45 
Renta de hărtiă austriacă 81 60 
Renta de arg. austr. . . 82 90
Renta de aură austr. . . 112 90 
Losurile din 1860 . . . 136.—
Acțiunile băncel austro-

ungare......................  . 884 —
Act. băncel de credită ung. 285.25 
Act. băncel de credită austr.282.30 
ArgintulO —. — GalbinI

împărătesc) ..... 5 99
Napolecm-d’ori .... 9.98

a.

Biursa <le Bucuresci.
Cota oficială dela 1 Augustă st. v. 1887.

Cump. vend.

Renta română (5%). 92— 92‘/a
Reni a rom. amort. (b^/o) 94’/8 95>/a

» convert. 89— 89>/a
împr. oraș. Buc. (20 Ir.) 34Va 36 —
Credit fonc. rural (7°/0) 104’/a 105-/4

• » (5°/,) ■ 89*/ a 90-/4
» » urban (7°/oi . 103»/4 103 */ a
• , (6°/<? - 93’/. 94-/a
» > (5°/o? • 87>/a 87—

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

< » » Națională — —
Aură contra bilete de bancâ . . 14?/a 15.-/a

2.022.01Bancnote auslriace contra aură. .

Cursuiu pioței Brașovu
din 15 Augusta st. n. 1887

Bancnote românesc! . .

Argint române:

Napoleon-d’orî . .

Lire turcescl . . .

Imperiali

Galbeni .

Scrisurile fonc. * Albina» 6°/0

5°/o .n »

Ruble RusescI . . .

Discontulă 9

lum p 8 58 Vând. 8.62

» 8.55 8 60

c 9.96 » 10 00

1 11.22 » 11.28

» 10.20 . 10.26

> 5 92 » 5.97

» 101.— » 102.- -

98.— - 99.—
> 108.— » 109 ’/a

7— 10°/9 pe ană.

Carne eftină.
Incepându cu cliua de mâne 4 (16) Augustă 

c. se va vinde la subscrisulu:
Carnea de vita 1 Kil. 32 cr.
Carnea de porcu 1 Kil. 38 cr.

ȘTEFAN BUREȚEA,
Strada Teatrului Nr. 7.

sub poduiO batușilorO.

. I.

i

TrenulO 
TrenulO

TrenulO 
TrenulO

TrenulO 
TrenulO

(Avisu d-loru abonați!
Rugămti pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștală și numerii de pe 
fâșia sub care au primitu (Jiarulu nostru până acuma.

Domnii ce se aboneză din nou sO binevoiască a scrie 
lămurită și să arate și posta ultimă.

D£că se ivescu iregularități la primirea (Jiaruliii onor, 
suntu rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca 
depinde dela noi, să se delătureze.
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ADMINISTH. „GAZ. 7BANS “

TrenulO 
TrenulO
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e)
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Sosirea și plecarea Iretiuriloru și posteloru în BrașovO.
Plecarea trenuriloru :

1. Dela BrașovO la Pesta:
de persone Nr. 307: 7 6re 20 de minute săra, 
mixta Nr. 315: 4 ore 01 minută dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci: 
accelerată Nr. 332: 5 ore 37 minute dimineța. 
mixtă Nr. 318: 1 6ră 55 minute după ameiți.

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

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

2. Dela Bucuresci la Brașovu: 
accelerată Nr. 301: 10 ore 12 minute sera, 
mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după amedi.

Plecarea posteloru:
lieșnovu-Zernesci-Brunii'. 12 ore 30 min. după amăi)'. 
Zizinu: 4 6re după amăcjt.
Secuime (S. Georgi): 1 6ră 30 mmute nâptea. 
Făgărașir. 4 ore dimineța.
Săcele: 4 Ore dimineța.

Sosirea posteloru:
Reșnovu Zernesci-Branu la BrașovO : 10 6re înainte da ametți. 
Zizinii la BrașovO: 9 ore a. m.
Secuime Ia BrașovO: 6 Ore sera 
FSyărașft la BrașovO: 2 6re dimineța. 
Săcele la BrașovO: 6 6re 30 minute sera.

BrașovO
n

jj
ji
1J

A.
la
T»
în 
la 
la

B.

PubHcatinnile „CANCELARIEI MRUȚID,"
’ — GHERLA — SZ.UJVÂR. — ’

Probitatea în copilăria. Schiță din sfera educa-1 parandiali), a învfțătorilorfl și a altorO bărbați de scâlă: 
După Ernest Legouve, membru alo academiei. I de V. Gr. BorgovanO, profesorO preparandialO. Pre- 

PrețulO 10 cr. i țulO unui esemplarO eu porto francată 1 fl. 80 cr.
a. In literatura nâstră pedagogică abia aflămO vre-unO 
opO. întocmilO după lipsele scăleloră nâstre in măsura 
în care esie acesta! pentru aceea ilo și recomandămO 
mai alesă DirectorilorO și învățătoriloră ca celorO în 
prima liniă interesați.

Spicuire din istoria pedagogiei la noi — la Ro
mâni. De Vas. Gr. BorgovanO. PrețulO 15 cr.

Manuală do Gramatica limbei române centru sca
lele poporali în 3 cursuri de MaximO PopO profesorO 
la gimnasiulă din NăseudO. —- ManualulO acesta este 
aprobată prin InaltulO Ministeră de cultă și instruc
țiune publică cu rescriptulă de dato 26 Aprilie 1886 
Nr. 13193. — PrețulO 30 cr.

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

Carte conducătore la propunerea calculărei în 
scola poporală pentru invățălorl și preparând!. Broș. 
I. scrisă de GavrilO Trifu, profesorO preparandialO. 
PrețulO 80 cr.

AMICULU FAMILIEI. QiarO beletristici și enciclo- 
pedică-literaru cu ilustrațiuni, CursulO XI. — Apare 
in 1 și 15 di a lunei în numeri de câte 1 */ a—2ljt cole 
cu ilustrațiuni frumdse; și publică articlii sociali, poe- 
siă, nuvele, romanuri, suvenir! de călătorii ș. a. — 
Mai departe tractăză cestiuni literare și scientifice, cu 
reflesiune le cerințele vieței practice; apoi petrece cu 
atențiune vieța socială a RomănilorO de pretutmdenea. 
precum și a celorlalte poporațiunl din patriă și străi
nătate; și prin umorO dulce și satiră alesă nisuesce 
a face câte o Oră plăcută familiei strivite de grijele 
vieței; și peste totO nisuesce a întinde luturorO indi- 
vitjiloră din familiă o petiecere nobilă și instructivă.
— PrețulO de prenumerațiune pe anulă întregă e 4 fl. 
pentru România și străinătate 10 franci — lei noi, 
plătibill și în timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN. Revistă biserieescă, scolastică 
și literară. CursulO XIII. — Apare în broșuri lunare 
de câte 2-/4—3-/4 cOle ; și publică articlii din sfera lu
turorO sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, serbătorl și diverse ocasiuni, — 
mai departe studii pedagogice, didactice și scienfifice- 
literari. — PrețulO de abonamentO pe anulă întregO 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei noi, plă- 
fibili și în bilete de bancă și în timbre poștali.

A se adresa la „Cancelaria Negruțiu în Gherla
— Szamosujvăr, unde se mai află de venijare și ur
mă țârele cărți:

Puterea amorului. Nuvelă 
vinară. PrețulO 20 cr.

Idealulu pierdută. Nuvelă 
G. Z. RovinarO. PrețulO 15 cr.

Opera unui omu de bine.
Continuarea nuvelei: .Idealulu pierdută 
lina C. Z. RovinarO.

Fontâna dorului.
Simu. PrețulO 10 cr.

Codrenu craiulu
Simu. PrețulO 10 cr.

Elă trebue se se însore. Nuvelă de Maiia gehwartz 
traducere de N. F. Negruțiu. PrețulO 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță din emigrarea 
Iui DragoșO. Nuvelă istorică națională. PrețulO 20 cr

Numerii 76 și 77. Narațiune istorică după Wachs-

I

103 poesii bine alese și a- 
(dela 1 fl 20 cr. la) 60 cr.

poesii poporale culese de 
Ună volumă din 14 câle.j

,1

V.
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de Pauli na C Z. Ro-

originală de Paulinn

Nuvelă
a

Prețulă 15 cr.
Nuvelă poporală

originală. —
— de Pau-

Codrului. Baladă

de

de

Georgiu

Georgiu

țiunei. 
francese.

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

Hermann și Dorotea după W. de Goethe, traduc- 
țiune liberă de Constantin Morariu. PrețulO 50 cr.

Ifigenia în Aulida. Tragediă in 5 acte, după Eu- 
ripide, tradusă în versuri de Petru Dulfu. PrețulO 30 cr.

Petulantulu. Comediă în 5 acte, după Augusto 
Kotzebue tradusă de Ioană St. Șuluțâ Prețulă 30 cr.

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

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. Ună volumă 
, de 102 pagine, cuprinde 
i rangiate. PrețulO redusa

Trandafiri și viorele, 
IoanO Popă ReteganulO. 
Prețulă 60 cr

Tesaurulu dela Petrosa seu Cloșca cu puii ei de 
aură Studiu archeologică de D. O. Olinesdu. Prețuia 
20 cr.

Apologia. Discusiunî filosofice și istorice maghiare 
privitore la Romani, invederite și rectificate de Dr. 
Gregoriu Silași. — Partea I. Paulă Hunfalvy despre 
Cronica lui Georg. Gabr. Sincai. PrețulO 30 cr.

Renascerea limbei românescl in vorbire și scriere 
invederită și aprețială de Dr. Gregoriu Silași. (OpO 
completă) Broșura I. II.-și III. Prețulă broș. I. II. 
câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. Tote trei împreună 
costau 1 fl. v. a.

Biblioteca Săteanului Românii Cartea I. II. III. 
IV. cuprincțendO materii forte interesante și amusante. 
PrețulO la I6te patru 1 fl., câte una deosebita 30 cr.

Biblioteca familiei. Cartea I. cuprindă materii 
fârte interesante și amusante. PrețulO 30 cr.

Colecte de Recepte din eeonomiă, industria, 
mereiu și chemiă, pentru economi, industriași și 
mercianți. PrețulO 50 cr.

Economia pentru scolele popor, de T. Roșiu. 
II. PrețulO 30 cr.

îndreptară teoretică și practică pentru înveță-

cr.
90

le-
cr.

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

ciuni ș> cântări bisericești forte frumosă ilustrată. Pre
țuia unui esemplarfl broșata 40 cr. legată 50 
gato în pânză 60 cr. legată mai finO 60, 80, 
1 fl , în legătură de luxă 1.50—2.50.

Miculu mărgăritaru sufletescu. Cărticică
găciunî și cântări bisericescl — frumosă ilustrată pen
tru pruncii școlari de ambe secsele. Cu aprobarea 
jurisdiețiunei sup. bisericescl. PrețulO unui esemplarO 
broșata 15 cr., — legată 22 cr., legato în pânză 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Cu mai multe icâne fru- 
mose. PrețulO unui esemplarO trimisă franco e 10 
cr.; — 50 esemplare costau 3 11.: 100 esempl. 5 fl.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria a Născătoreî 
de D-deu urmalO de mai multe rugăciuni frumâse. Cu 
mai multe icâne frumose PrețulO unui esemplarO 
espedato franco e 10 cr.. 50 esemplare 3 fl., 100 esem
plare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusu Christosă. PrețulO unui

I
I
e e

e
e

mann, de Ioană Tanco. Prețuia 30 cr. mentulă intuitivă în folosulO eleviloră normali (pre- esemplară legato e 15 cr. M

Tipografia ALEXI, Brașovti.


