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Din oauaa S-tel serbători de mâne dlarulu nu va 
apare până Vineri sera.

Brașovu, 5 Augustâ 1887.
Cu 4iua de 2 (14) Augustă, anulu curentă, 

a espiratu mandatulu marei Sobranie și ală re
genței bulgare și s’a începută domnirea princi
pelui Ferdinand I ală Bulgariei.

Incunjuratu de înaltulu cleră, de miniștrii 
și demnitarii statului prințulă de Coburg a de
pusă înaintea Sobraniei jurămentulă pe constitu- 
țiune și după ce a sărutată evangelia și crucea 
a subscrisă formula de jurămentu și acoperin- 
du-șl capulă s’a așezată pe „vestitulă tronă ală 
Țariloră bulgari. “

Momentulă acesta, care fu salutată cu urale 
frenetice și nesfârșite de cătră representanții țâ
rei, a inaugurată noua domniă a principelui 
Ferdinand I.

Depeșele ce sosescu din diferite centre ale 
Bulgariei vorbescu de ună entusiasmu nespusă 
de mare, ce a cuprinsă întregu poporulă bulgară 
la scirea despre acestă însemnată evenimentă.

Nu scimă dâcă în adevăru însuflețirea este 
așa de mare precum o descriu telegramele ofi
ciale dela Ternova și Sofia, dâr trebue să recu- 
ndscemă, că cuprinsulă proclamațiunei, prin care 
principele Ferdinandă anunță poporului bulgară 
că a luată domnirea peste țâră, ocupândă tronulă 
ce i s’a oferită de cătră Sobraniă, este atâtă de 
patriotică și națională, încâtă fie-care Bulgară, 
care ’șl iubesce țâra, trebue să se simță adencă 
mișcată și însuflețită.

Principele accentuâză de repețite ori nisuin- 
țele de independență ale Bulgariloră și mulță- 
mesce patrioțiloră bulgari pentru eroicele loră 
opintiri spre a’șl păstra acâstă independență; vor- 
besce de încrederea în puterea de viâță a popo- 
rălui bulgară.

Este dâr ună succesă ală bărbațiloră de stată 
bulgari, cari au luptată pentru independență, 
ce-lă anunță principele Ferdinand I în procla- 
mațiunea sa.

Atâta e de ajunsă spre a caracterisa situa 
țiunea noului principe față cu Rusia. Protestulă 
guvernului din Petersburgă în contra alegerei și 
suirei pe tronă a prințului Ferdinand nu este 
decâtă o consecință logică a fapteloră petrecute, 
și așa amu fi ajunsă „în pace“ ârășl la acelă 
punctă, unde se aflau lucrurile în vâra anului 
trecută, când prințulă Alexandru dc Battenberg 
s’a întorsă, după detronare, îndărătă în Bulgaria.

T6te parele rusescl au începută din nou a 
reclama luarea de pași energici din partea gu
vernului rusescă și din nou emigranții bulgari 
au pornită agitațiuni formale cu scopu de a 
răsturna și pe noulfl principe bulgară.

Abia și-a făcută intrarea sa în Bulgaria,
și âtă că și principelui Ferdinand I îi stau în 
cale o mulțime de pedeci și-lu așteptă mulțime 
de greutăți. Se vorbesce multă de înclinarea 
ce aru avâ-o Anglia, Austria și Italia de a re- 
cunâsce pe noulă principe. Se 4'ce> că chiar 
și Turcia ar fi gata a-lă recunâsce, dâcă ar 
merge numai după voia ei.

Dâr nu le dă mâna numiteloră puteri de a 
păși pe față în favârea nouei stări de lucruri în 
Bulgaria, ci îșl îmbracă dorințele loră în nisce 
clausule, cari ne spună cu alte cuvinte că, de- 
drece puterile nu potă ajunge nicl-decum la o 
înțelegere, Bulgarii trebue să-și ajute și de aci 
înainte ei singuri, fără concursulă loră, ală pu- 
teriloră.

Trebue că s’an pusă pe gânduri diplomații 
stateloră europene și în urma declarării, ce o 
face Rusia în nota sa de protestare, că dâcă una 
sâu mai multe puteri ară recunâsce pe prințulă 
Ferdinand de principe ală Bulgariei, Rusia n’ar 
mai considera tractatulă din Berlină ca fiindă 
în vigâre.

Nu le-ară păsa nimicii marcloru puteri de 
acâstă amenințare, dâcă ar fi unite între sine. 
Dâr ce se facă, dâcă chiar și organulă cancela
rului Bismarck se’ntârce acum în contra prințului 
de Coburg și declară proclamația lui ca o rup
tură a tractatului din Berlină.

Puterile potă continua și mai departe cu 
acestă jocă de-a baba ârba; dâr ceea ce în mij- 
loculă tuturoră încurcăturiloră este mai îmbucu- 
rătoră : Bulgarii mergă înainte, fără a mai aș 
tepta ajutorulă puteriloră.

Unde va eși lucrulă, Dumnezeu seie; noi 
însă le dorimă Bulgariloră ca să se ’mplinâscă 
dorința noului loră prință, care ’șl-a încheiată 
proclamația cu cuvintele: Zivila Bulgaria sloboclna 
i nezavisima! (Trăiască Bulgaria liberă și inde
pendentă.)

Vorbirea lui Salisbury.
Ni-s’a comunicată cj*lele acestea pe cale telegrafică, 

că în curendă ministrulă-președinte englesă lordulă Sa
lisbury va ține o interesantă vorbire.

Acestă vorbire a și ținut’o la ună banchetă ală lor
dului majoră și a atinsă in ea cestiunea irlandeză, afa
cerile esteriore, cestiunea egiptănă și situațiunea eu- 
ropâ«â.

In privința Irlandei 4*se Salisbury, că guvernulă 
a lucrată și parlamentulă a primită legea, care are de 
scopă a împedeca crimele organisate. Avendă guvernulă 
puteri la disposițiune, elă e responsabilă pentru manți- 
nerea ordinei. Dăr să nu s’aștepte îndată resultale ma
gice. Stările din Irlanda sunlă urmarea lipsei de bună
stare și prosperare. Numai fiindă o bună-stare mai mare 
și mai generală in Irlanda, se voră stabili raporturi mai 
cordiale intre Anglia și intre insula soră.

Trecendă la afacerile esterne, oratorulă fe 
licită țâra pentru înlăturarea diferențeloră ce esistau între 
Anglia și Rusia in privința graniței afgane. E o greșălă 
a crede că acăsta s’a obținută prin mari jertfe din partea 
Angliei. O mai eftină regulare nu se putea pune la cale. 
E de sperată, că guvernele Angliei și Rusiei voră fi in- 
suflețile în viitoră de înțeleptele cuvinte ale lordului 
Beaconsfield, că în Asia e spațiu destulă pentru Rusia și 
Anglia.

Despre cestiunea egiptănă <|'ce: «Anglia are 
îndatoriri față cu Egiptulă. După ce amă înăbușită re
volta, nu puteamă lăsa țăra jertfă vre-unei răsvrătiri in
terne și invasiunei vre-unei puteri agresive. Presența 
trupeloră englese în Egiptă p6te să nu placă unoră Mu
sulmani și pOte și unoră Creștini, Amă făcută oferte în
tinse guvernului turcescă, ca să-i înduplecămă a primi o 
convențiune, care să ne pună in stare a ne împlini în
datoririle fără a mai lăsa multă timpă trupele nostre în 
Egiptă. Nesuccesulă convențiunei insă nu ne deslăgă de 
îndatoririle năstre față cu poporulă egiptănă. înainte de 
a-lă deșerta trupele nâstre Egiptulă trebue să fiă asi
gurată indeajunsă contra oricărei răsvrătiri interne și ori
cărui atacă din afară. Șederea năstră in acăstă țâră ofere 
cele mai mari avantage pentru ea. Se pună base late, 
tari unei viitore bune-stărl naționale; e necesară deci, ca 
țera să stea sub ocrotirea năstră încă câtva timpă. Ocu- 
pațiunea nu ne ofere nouă nici ună avantagiu nemijlo
cită; ea isvoresce numai din inspirațiunile filantropiei 
și umanității*.

Vorbindă apoi despre situațiunea europănă, 
Zice că ună răsboiu pe continentulă europănă ar fi cea 
mai grozavă nenorocire ce se păte cugeta. „In tămna 
trecută era causă a ne teme de o aslfelă de nenorocire, 
Bărbați, cari suntă bine versațl in afacerile europene, 
credeau că pacea europănă alernă de ună firă, dăr nu 
cutezau a profeți, a încerca să predică ce păte ascunde 
destinulă in sinulă său, ori a depreția periculele ce con
tinuu le oferă pasiunlie iritate și uriașele înarmări, cu 
tăie astea eu potă cjiee că, după iote calculele omenescl, 
pericululă a trecută și d-ta, Mylord, poți spera, că Mayo- 
ratulă ți-lă vei termina într’ună timpă de cea mii adencă 
pace europănă".

Ei-va esactă calcululă lui Salisbury? Nu se pote 
sci, căci și calcululă lui e ună calculă omenes ă.

Pressa rusă, și prințulă de Coburg.
«Nowoje Wremja* Zlce că pasulă pripită ală prin

țului se va termina prin decepțiunl și neplăceri. Sosirea 
lui in Bulgaria nu va aduce nici o soluțiune și nu va 
pută nici măcară să silăscă pe Rusia să facă o decla- 
rațiune. Rusia va ignora pură și simplu acăstă comediă 
politică, care se jăcă în Târnova. Călătoria prințului, 
proclamarea lui ca Domnitor ală Bulgariei, otărfrile pseudo- 
Sobraniei, tăte acestea în Petersburgă suntă considerate 
ca nule și neavenite, fiindă ilegale și în contra stipula- 
țiuniloră tratatului din Berlină, țliarulă menționată speră 
că și celelalte puteri voră urma esemplulă dată de Rusia, 
căci orl-ce pasă întreprinsă de ele în defavărea ei ar fi 
o violare a tratatului din Berlină, care ar libera și pe 
Rusia de îndatoririle luate când l’a subsemnată. Prințulă 
Ferdinand joce-șl după placă în Ternova său Sofia ro- 
lulă său de prință ală Bulgariei. Rusia nu ’i va face 
greutăți materiale chiar și pentru motivulă, că întrăgă 
acăstă afacere nu va mai dura multă. Bulgaria 
e o țără vasală, Domnitorulă ei are nevoie de învestitura 
Sultanului și acăsta nu va pută-o obține prințulă de 
Coburg fiindă că Turcia scie că Rusia n’ar consimți.

„Petersburgsky Wjedomosti" cjice că Europa nu 
trebue să uite, că Battenbergulă numai prin puterniculă 
cuvântă ală Rusiei a fostă răsturnată fără amenințări și 
fără să scătft sabia din tăcă. Pentru înlăturarea lui Co
burg ajunge tăcerea Rusiei. Nimeni nu păte fi prință 
ală Bulgariei fără să fiă amică ală Rusiei.

PROCLAMAȚIA
PRINCIPELUI FERDINAND DE COBURG.
Prințulu Ferdinand de Coburg, după ce a 

depusă în Ternova jurământulu pe constituțiunea 
bulgară, a datu cătră poporulă bulgară următârea 
proclamațiune:

Noi, Ferdinand întâiu, din grația lui Dumnezeu și prin 
voința poporului principe ală Bulgariei I

In momentulă sărbătorescă, în care Noi amă de
pusă marei adunări naționale în vechia capitală bulgară 
jtirămentulă, vestimă multă iubitului nostru poporă, că 
amă luată in mână regimulă țării și că o vomă guverna 
după cons'ifuțiune spre gloria, mărirea și desvoltarea ei, 
pentru care ne vomă da tăte silințele posibile și vomă fi 
toldeuna gata a ne jertfi vieța nostră pentru fericirea ei.

Suindu-ne pe vestitulă tronă ală Țariloră bulgari, 
considerămă ca o sfântă datoriă a declara sincera năstră 
inulțămită bravului poporă bulgară pentru încrederea sa 
ce nl-a dovedit’o prin alegerea năstră ca principe ală 
Bulgariei, precum și pentru ințelâpta și patriotica sa ati
tudine în cursulă greleloră timpuri prin care a tre
cută țăra.

Eroicele opintiri ale națiunei, pentru a’șl apăra in
dependența, onorea și interesele sale, i-au câștigată sim
patia intregei lumi civilisate, și i-au insuflată flăcăruia 
încredere în puterea ei de viăță, care merită ună strălu
cită viitoră.

Mulțămimă și regențiloră și minijtriloră loră pentru 
ințelepta și fericita conducere a afaceriloră statului, prin 
care au putută apăra independența țării năstre în cele 
mai critice momente

Deplină convinsă despre aceea, că poporulă nostru 
și brava sa armată se voră grupa imprejurulă tronului 
nostru și ne voră sprijini la tote silințele năstre pentru 
fericirea patriei năstre, invocămă binecuvântarea lui Dum
nezeu asupra tuturoră acțiuniloră năstre.

Trăiască Bulgaria liberă și independentă!
Semn. Ferdinand întâiu.

înțelegerea anglo-rusă privitore la 
Afganistan^.

.Pol. Korr.“ e informată din Pelersburg că, după 
scirile cele mai nouă sosite acolo din Afganistană, 
domnia Khanului Abdurrahman e fărte amenințată și abia 
va mai dura multă timpă. Deărece îndatoririle Angliei 
față cu Atganistanulă espiră, în casă când Abdurrahman 
e isgonită ori măre, și de altă parte deărece între An
glia și Rusia s’a obținută o înțelegere asupra Asiei cen-
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trale, se crede că la o răsturnare a Khanului Abdurrah- 
man Anglia și Rusia voră ocupa in înțelegere 
Afganistanulă. Acesta și e adevărata destinațiune a nu 
meroseloră trupe, ce le-a concentrată adi Anglia la gra
nița afganistană, pe când din erore s’a credulă, că acele 
trupe ar ave misiunea să ajute Khanului Abdurrahman 
în casă de nevoiă contra dușmaniloră interni și estet ni.

Cârtii dualistică în BncuruSci.
Amă împărtășită în (jdele acestea cetitorilor^ noștri 

o scurtă dare de sămă a „României* despre neînțelegeri 
ce s’au ivită in sînulă caninului austro-ungară din Bu- 
curescl. A<^I ne dă „Epoca* amărunte asupra acestoră 
neînțelegeri, cari suntă forte caracteristice pentru rapor
turile ce esistă între Austriac! și între Unguri, afle se ei 
și peste graniță. Etă ce ne spune «Epoca*:

„Mai multe cjiare au publicată, cari de caii sciri 
diferite despre o neînțelegere, ce ar esista între Unguri 
și Austriaci, membrii casinului, conchidendă mai tăie or
ganele ndstre de pressă, că disolvarea casinului este imi
nentă. Basați pe unele informațiuni precise, sunternă 
astăzi in posițiune a istorisi lectoriloră noștri faptele ast- 
felă, precum s’au petrecută, remâindă ca liă-care din noi 
să’și facă idea cea mai nemerită despre amabilii noștri 
vecini, răsfoiați descendenți ai lui Atila'.

„Certa în familiă, adică între Austriaci și Unguri, 
isbucni în momentulă aducerei musicei militare, care de- 
lecteză publiculă bucureșteană în tote serile in grădina 
casinului. Ungurii voiră cu orice preță să se cânte în 
tote serile câte două ce ard aș uri, pe câtă vreme 
Austriacii, dreptă recunoștință cătră țera ospitalieră. 
România, ceruseră ca pe lângă bucățile clasice să se 
cânte celă puțină douăbucățî românești. Cei 
de pe urmă obținură dreptate, cu tote scandalurile pro
vocate de Unguri în grădina casinului bunăoră cu stri
gătele de Eljen la cântarea unui ceardașă*.

„Din acestă momentă vrajba intre cetățenii impe
riului dualistă ajunse așa de acută, incătă toți membrii 
austriaci ai comitetului dădură demi-iunile loră, rămâindă 
numai Ungurii și câți va Polonesi și Boemi în comitefă. 
De menționată este, că tote lucrările necesare ca-inului, 
precum tapetată, clădirea unei bucătării și localului de 
popiei etc. s’a efectuată de Unguri, membrii comitetului 
și ală casinului, cu nisce prețuri exorbitante. După de
misiunea Austriaciloră din comitetulă casinului, ilegalită
țile Unguriloră nu mai cunoșteau margini, injurii chiar 
la adresa casei împărătesei erau la ordinea dilei, strigăte 
de «trăiască Kossuth» nu erau ceva rară, veniturile ca
sinului se duceau în ventă, în fine scumpii noștri vecini 
se credeau acasă la ei, in pustă, cu tote că majorita
tea membriloră casinului se compune din Austriaci*.

«Spre a pune capătă unei asemenea stări de lu
cruri, câțl-va bărbați de inimă din sînulă Austriaciloră 
luară afacerea în mănă, și în urma stăruinței lord comi
tet ulă ungură-slavă, descompusă prin demisiunea Austria- 
ciloră, fu nevoită să convoce o adunare generală estra- 
ordinară, care avu locă in diua de 4 curentă st. n.

«In urma unoră acusațiunl sdrobităre ridicate de 
oposițiunea austriacă contra Unguriloră, o majoritate iin- 
posantă dete ună volă de neîncredere comitetului, care 
pe dală își depuse demisiunea lorțată, 6r nu voluntară, 
cum au anunțată diarele, alegendu-se. ună comitetă pro- 
visoriu în capă cu consululă generală austriacă, d. de 
Suzzara'.

«Acestă comitetă a decisă, din prea multă delica-1 
teță se vede, convocarea unei alte adunări generale es-1

traordinare pe diua de 11 (23) curentă, spre a se pro- 
cede la alegerea unui comitetă definitivă.*

„Ungurii vădendu-se docamdată bătuți, au părăsită 
imediata alâtă casinulă câtă și grădina, astfelu că astăr): 
mai poți răsufla puțină, mai vecji lume civilisată și nu 
mai audi strigătele sălbatice ale tagmei ungureștii*.

„Ceea ce dovedește încă și mai multă, cum judecă 
lumea acestă afacere, este că din momentulă ce s’a aflată 
că Ungurii nu mai calcă casinulă, peste 30 de persăne, 
printre care mai mulți olieeri români, s’au inscrisă ca 
membrii, fiă ordinari, fiă extraordinari ai casinului

«Ceea ce caracterisâză însă mai multă purtarea a- 
supritoriloră fraliloră noștri de dincolo, este că, cu totulă 
contrariu afirmărei foiței săsești „Bukaresler Tagblatt*, 
Ungurii nu voră lua parle la banchetulă care se dă în 
diua de 6 (18) curentă cu ocasiunea na.șterei M. S. îm
păratului Austriei. In orî-ce casă diua de 11 (23) cu
rentă va decide, dăcă casinulă va rămâne austriacă său 
ungurescă.*

SOIRILE DILEI.
Hotelurile și hanurile din Clușiu suntă 

deja ocupate pentru timpulă șederei Maiestății Sale a- 
colo. Ceioră ce caută adi camere câtă de simple, li se 
cere câte 20—40 fi. pe di. Streiniloră li se ia deci pu
tința d’a visita Clușiulă.

—x—
La 16 ale lunei acesteia se va inaugura în orașulă 

Constanța desvălirea statuei lui Ovidiu cu mare pompă. 
Primă âa locală va da ună banchetă cu acăslă ocasiune 
și sera se voră face iluminațiuni, organisându-se și pe 
mare o serată venețiană. Guvernulă va fi representafă 
la acestă serbare de d. ministru Sturdza, serie „Ro- 
tnânulă."

—x—
Cursulă de industria de casă, destinată 

pentru învățători, ce-lă voră ține d-nii învățători G. Mo- 
iană și C. Mușlea in Brașovă, se începe la 7 Augusto 
st. v. și va dura pănă la 31 Augustă.

In Craiova, România, la ună institută privată 
de băețî suntă de ocupată două locuri de pedagogi 
repetitor!: unulă absolută de gimnasiu cu certificată 
de maturitate, care să cunosră bine limba latină și e- 
lină ; altulă absolventă ală scdlei comerciale, de aseme 
nea cu certificată de maturitate, forte in limba francesă, 
germană și in matematică. Nici unulă să nu fiă mai 
tenără de 20 de ani. Voră ave să mediteze elev i a 4 
clase liceali interiore din iote obiectele, să-i suprave
gheze in timpulă de recreațiune și peste nopte, și să-i 
țină în continuă disciplină, afară de 6rele 8—10 a. m 
și 2—4 p. m., care este timpulă de scolă și in care 
ambii pedagogi suntă liberi, copii fiindă la liceu. Sa- 
lară: provederea completă peste întregă anulă, cu locu
ință, mâncare și spălată ; afară de asta pentru 10 luni 
de scolă câte 80 lei pe lună, er pentru 2 luni de va
canță câte 40 lei pe lună însă numai dăcă respectivii 
pedagogi se voră obliga a rămână în funcțiune și pentru 
anulă următoră. In casă de cualifieațiune inferiără sa- 
larulă se reduce. Cererile de informațiuni pentru ocu
parea acesloră posturi suntă a se adresa d-lui profesoră 
și directoră de liceu Ioană Ea ură, în Craiova, celă 
multă pănă la 16 Augustă st. v.

— x—
Calea ferată săcuiescă se construesee repede. 

Precum află »E—K,« șinele suntă a.ședate deja pănă la 
Cristurulă săcuescă.

Cursulă specială pentru medici școlăriși pro
fesori de higienă la scălele medii se va țină dela 15 
Septemvre pănă la 15 Decemvre a. c. Ia universitatea 
din Pesta. Petițiunile de admitere la cursă se trimită 
pănă la 10 Septemvre n. la decanatulă facultății de 
medicină.

—x —
Dela 20 pănă la 23 Augustă voră fi întrunite in 

Șibiiu tote reuniunile săsescl din Ardeală. Cu acăstă 
ocasiune se voră țină conferințe și se voră da diferite 
petreceri.

—x—
Mâne, Joi, 6 (18) Augustă, se va serba în modă deose

bită prin serviciu divină aniversarea <)ilei nascerei Ma- 
iestăței Sale, er eorpulă oficerescu cu ostașii regimentu
lui 2 de infanteria întocmesce la 5 ore după amedl o 
frumosă petrecere la fântâna Popii (Honterusplatz) cu 
următorulă programă: Sosirea Șahului Persiei Khim- 
Klum Kham cu trenă separată, conductulă festivă : par
tea I. grupurile arleloră: doi herolcjl pe cai anunțândă 
conductulă diferiteloră grupuri de arte ș meserii: clu- 
bulă cântărețiloră unguri „Arion“, pictorii, lustruitorii, 
văpsitorii, și alțl mânjitorl, actori, comedianți, »Thalia« 
pe ună cară trasă de trei zebre, comedia divină, sculp
tori, olari, zidari și alte suflete impetrite, reuniunea ger
mană de cântări „Vindobona«, poeți, scriitori, (jiarișfl, 
d. Kikeriki, divina „Venus* într’ună cară trasă de șese 

| Arabi electrici, trigemenii siamezi, Chinezulă uriașă 
„Hercule* dela băile Erculane, elefantulă uriașă din Bor- 
neu condusă de 2 Negri; partea II: grupurile artelor libere 
plastice: arta bucătăriei, jucători de cărți, pungași, ca 
cămătari, efractori, defraudatorl și alțl ămenl cinstiți; 
partea III: comerțulă: confederațiunea cântărețiloră ro
mâni, «Mercur* pe ună cară festivă dă publicului cele 
mai fine lucruri jumătate degeaba; partea IV: meseria: 
coșarii (urluierii), brutarii, cismarii și croitorii lucrândă 
â la minute cele mai de modă ghete și haine, tinichigii, 
căldărari, sîrmarl și perieri; partea V: industria.- turnă
toria de tunuri a lui Krupp, diverși cavaleri de indus
tria; partea VI: naționalitățile; Unguri, Germani, Ro
mâni, Jidovi, Țigani, în costumele naționale.

Ca încheiere suntă jocuri festive.- cântece națio
nale unguresc! și ceardașă în costumă națională, «Kuni- 
bert și Adelgunde" tragi comedia esecutată de cei mai 
vestiți tragedi din presinte și viitoră, cântece naționale 
germane și landler (jocu națională germană) în costumă 
națională, o melodramă, ună lepresehtanlă ală unui erou 
din evulă mediu, cântece și danțur! româneseî in cos
tumă națională, cea mai mare menageriă din lume, 
musică, fugă, saltă etc. pe întrecere. La fine diferite 
jocuri esecutate de ostașii regimentului.

Ampoița, în 13 (1) Augustă 1887.

Singurulă terenă rămasu pentru activitatea popo
rului română și a clasei lui inteligente din Ardeală este 
celă bisericescă-școlară și terenulă Associațiunei transil
vane pentru cultura română și literatura poporului ro
mână. Ambe instituțiunl suntă prin aședămentulă loră 
atâtă de avai.tagiose pentru fericirea unui poporă, în- 
câtă mă cuprinde mirare cutir-â clasa năstră inteligentă 
nu a cuprinsă idea salutară, ca pe terenele aceste să-și 
desvălte cu trtlă virtutea puterile sale în unire sulletescă 
și concordiă.

Oricare poporă pusă la adăpostii de cătră puterea 
lumâscă caută să-și oțelăscă puterile, să și redice popo- 
rulă la cultură, ca prin dobândire de puteri nouă și de 
valore morală și materială să-ș! redobândăscă posițiunea

FOILETON U.
(30)

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

X.
Cursa.

— Dăcă este așa, alergați iute la castelă și luați 
o altă păreche de lopeți Signora și eu vomă aș
tepta aci.

Gondolierulă sări numai decâtu afară din luntre și 
pieră. în fugă urmată de tovarășulă său. pe când Feline 
și Veneția se puseră pe banca, care înconjura ună cas
tană bătrână de o miiă de ani.

Veneția, rădimată de frunch'ulă bătrânului copacu, 
cu capulă pe senă, cu brațele atârnate, părea cufundată 
în nisce gânduri pe cari tânărulă patriciană nu cuteza 
să le întrerupă Pe de altă parte Felice se uita înaintea 
sa încercându să deosibescă, între azurulă cerului și al- 
bulă lăptosă ală lacului, o liniă slabă .și inperceplibilă 
care trebuia să fiă pămentulă Lombardiei. Ună suspină ală 
Veneției îlă deștepta; înlorse capulă și veiju că logod
nica lui plângea.

— Dâr pentru ce plângi signora? o întreba elu.
— Plângă Veneția, patrona mea iubită și ilustră, 

pe care copii săi degenerați o ducă spre prăpastia! răs 
punse Fiica Adriaticei.

— Ce le face să crecjl astfelă de lucru, signora?
— Unde mai este patriotismulă aceloră nobili Ve- 

nețianl, cari în timpă de mai bine de cinci sule de ani 

au făcută din Veneția cea dinteiu împărăția din lume? 
A<ji, moravurile afemeiate pe cari le-au adusă din Orienta 
au enervată pe întrega veche nobilime, ai cărei străbuni 
făcuseră Republica Veneției așa de puternică și așa de 
temută. Ah, signore Felice, aceea ce vădă eu fără voia 
mea de câteva cj'le este durerosă pentru o inimă adevărată 
venețiană.

— Pentru ce signora! întrebă tenărulă pentru ca 
să dieă ceva.

Veneția dise cu mai multă aprindere:
— Când vădă eu pe descendenții familiiloră Moro 

sini, Bembo, Zozzi, Cornaro, Barozzi, — potă s’adaugă 
și pe Badoer — ale tuturora bărbațiloră iluștri, cari, de 
cinci vecuri, au ridicată așa de susă renumele Veneției ; 
când ii vădă aeji că nu mai au alte griji decâtă să a- 
lâgă stofele cele mai scumpe pentru hainele loră, mân
cările cele mai delicate, vinurile cele mai profumate pen
tru masa loră, când vădu Iote acestea pierdă orice spe
ranță de țera mea.

— 0 s'gnora! astfelă de palriotismă ai d-la? iți 
blastemi țera/ ijise Felice, care începea să simță colco 
lindu-i în vine sângele străbuniloră săi.

— Vai! — dise Veneția — căderea Serenisimei 
Republici nu s’a apropiată pote încă, însă este sigură, 
să creiji, Felice, decă nobilimea venețiană nu se va 
hotărî inlr’o d> bărbălesce și nu se va deștepta din a- 
morțela ticălosă în care o vădă afundată.

Ori câtă de stricată era de moravurile timpului 
său Badoer se simți mișcată de apostrofarea acâsta 
violentă, așa de ciudată in gura unei fete abia scăpată 
din schiță. Mii de sentimente se luptau intr’însulă. Era 

încă prea tenără, avea inimă prea generosă pentru ca 
să nu-lă misce adenc i vorbele Veneției. Felice însă 
nu vrea să părăsescă fără ună simulacru de apărare a- 
cele maxime și moravuri ușore in cari adormise pănă 
atunci tinerețea lui frîndavă.

— Signora, ești prea aspră pentru ună modă d'a 
trăi, care păte că nu este decâtă opera unei lungi civi- 
lisații I cjise elă în slîrșifă.

— Civilisația! răspunse fata că o adevărată aprin 
dere, civilisația stă în a îndulci moravurile, er a nu le 
strica I

— O signora!
— A le enerva, decă vrei. Cuteză, mă rogă, să 

<jicl că sunteți ună poporă virilă, voi, cari încredințați 
unoră 6menl plătiți grija d’a comanda armatele vostre! 
Civilisația! d'ceai admeorl. Civilisația trebue să ridice, 
să sprijine, s’ajute pe cei slabi, pe umili și pe cei miel, 
însă Irebuf. să exalteze pe cei mari pentru a-i manțină 
in demnitatea rangului loră și să le inspire acelă entu- 
siasmă, decă vrăi, care permite să devotezi vieța pentru 
servițiulă Statului in locă să ți o petreci in plăceri tică- 
16se. Ah, decă ași fi eu bărbată!....

— Ce ai face signora ?
— Deși in Veneția nu este obiceiu, a’șl încinge 

sabia, a’și ridica trupe pentru ca să mă ducă să apăru 
Republica ori unde ar fi trebuință; in Morea la care 
rimnesce Turculă, în Candia pe care vrea s’o înhațe, în 
Milană, unde posițiile cucerite de Francesco Foscari suntă 
de pe acum amerințate. — Insă nu sunt decâtă o fe- 
meiă! ijis-e Veneția descurajată.

Felice Badoer ascultase pe fiica Adriaticei într’o 
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unui poporă cu intluință, de care sâ țină seină ceilalți 
streini de noi și pismașl ai progresului nostru.

Tote poporele cari acjl sunt ă mari și tari numai 
prin marala creștină, prin cultură și prin coneoi'Jiă s’au 
aventală la posițiunea ce o au. Suntă de convingere 
că și intre noi esistă dorința de a câștiga putere și de 
a ne asigura esistența națiunei nâstre, însă mă dore că 
cei mai mulți la noi se mulțămescă cu credința fără 
fapte, și dorulă lord este simplu o amăgire propriă, ne- 
nefolosindu-și puterea intelectuală in lupta comună pen
tru progresulă poporului română.

Este fdrte îndreptățită întrebarea, că ce folosă are 
poporule română din jurulă nostru de-o grămadă de in- 
teligenți de toiă irepta, când individii rămână separați 
și încarcă sarcina pe unii puțini mai zeloși și mai cu 
inimă pentru progresulă Românului?

Ideile de mai susă mă cuprinseră când mă afl.irn 
in mijloeulă adunărei sub despărțământului VIII ală As- 
sociațiunei transilvane române în comuna Meteșă pe 
Ampoiu.

O mică ceată de 12 inteligențl și puțină poporă 
la numără ca 200 se aflară la acea adunare. In frunte 
cu directorele despărțământului, I. P i p o ș ă, se presen- 
tară la adunarea despărțământului d. protopr. Alis. Tor- 
dășanu, adv. Rubină Pa ti ți a, Mateiu Ni cola ca 
membrii ai subcomitetului.

Ca decorația se presentâ solgăbirăulă Konz din 
Ighiu cu doi gendartni.

Adunarea generală decurse în ordine esemplară și 
se aduseră conclusele recerute de programulă adu
nărei.

După ce actuarulă își fini raportulă său, când pri
vii în jură de mine văijui cumcă din mulțimea plugari- 
loră dispăruseră mai mulțî, păte chiar de grâza solgăbi- 
răului și a gendarmiloră. Solgăbirăulă, cunoscută nouă 
ca ună nemilosă și nepretină poporului nostru, se uita 
cruntă ascultândă la cele ce se vorbiau

Acesta a fostă causa principală că seccrișulă aș
teptată de mărețulă scopă ală Associațiunei transilvane 
nu a corespunsă așleptărei și decă ună bravă proprie
tară din comuna ndslră Ampoița, Georgiu Lascu, nu se 
înscria ca membru ordinară pe vieță și nu solvea tacsa 
— sumele intrate ară fi fostă numai o ironiă a institu- 
țiunei salutare.

E cam de obiceiu la noi acea plecare, a porni la 
lucrare cu ideia că se facă tote de sine, și puțini se 
gândescă, că la întreprinderea caușeloră miri se ceră 
puter și concursă câtă de mare.

Preoțime» nășiră e cam prâ blajină, este descu- 
ragială, eră poporulă peste măsură suptă și prigonită din 
partea oficieloră politice, fără ca cei lăptați cu pâne ro- 
mânâsiă la studii, acjl, in timpuri grele, să șl dovedescă 
în concordiă și cu zelă sâmțământulă pentru progresulă 
românescă. Unde sunteți cei cu învățătura de dreptă, 
și unde este tinerimea școlară la ocasiuni de aceste? 
Său vă rușinați de sângele vostru? Ar fi pre mare lovi
tură pentru ună poporă, care a jertfită iotă pentru voi 
ca la timpă de periculă săi fiți radimă. Certele miel 
personale nu trebue și nici nu simtă la locă a escusa 
pe negligenții noștrii inteligent! la aslfelă de ocasiuni, de 
ărece nepăsarea în acesta casă devine păcală.

Nu mă adreseză cu aceste ale mele cuvinte cătră 
cei întrațl în caslre străine, ci le spun acelora cari mai voiesc 
a fi priviți și considerați de Români. Dâcă nu voiți a 
fi solidari pentru progresulă poporului română — tre
bue să și aveți căragiulă a nu mai seduce poporulă cu 
litiu românii purtatil numai pentru interesulil propriu, 
dela care v’ațl fâcută starea ce-o posedeți.

tulburare mare. Deodatâ’i scăpărară ochii, luă mâna lo
godnicei și i dise:

— O lemeiă ! did că nu ești decâtă o femeiă! pi 
mai bine că ești inspirația, credința, entusiasmulă, totu 
ce este nobilă și totă ce este mare! Oh, scumpă, scumpă 
Venețiă, mulțămită d-lale, ce bărbată nou am să a- 
jungă! Vorbele d-tale suntă scrise colea cu litere de 
focă, întocmai ca spiritulă dumneijeescă care se scobora 
în limbi de focă peste Apostoli. Vei fi capulă care con
cepe și eu voiu fi brațulă care execută. Egeria este 
ună simbolă. Pentru ce n'ai fi Egeria unui nou Numa 
Pompiliu, a bietului Felice Badoer regenerată?

Rolulă acesta m’ar ispiti! răspunse Veneția zîm- 
bindă.

— Primeșle-lă dâr, iubita mea și dă'ml o părticică 
din inima d-tale in schimbă.

— 0 vei ave intregă, decă vei ajunge într’adevără 
omulă ce promițl să fi! țjise Veneția.

In momeniulă acesta gondolierii podesiatului se’n- 
torseră fiăcare cu câte o lopată pe umâră. Amândoi să
riră iute în luntre și o întârseră astfelă ca logodnicii să 
se potă îmbarca.

îndată ce se așezară pe frumosulă covoră de 
Smyrna.jlopețile începură a bate apa și luntrea porni 
repede și uș6ră, trăgândă brazda ei luminosă in apele 
lacului pe care lumina raijeloră lunii ilă arăta nemișcată 
.,si sclipiciosă, ca o oglindă de oțelă.

Emoțiunile prea prelungite nu-i plăceau firei lui 
Felice Badoer. De aceea, cu iotă seriositatea convorbirei 
ce avusese cu logodnica sa, se înveseli ârășl numai de- 
câtă și arătândă Veneției pe Pietro, care ședea pe ban-

Sunt ună omă simplu luptătoră însă nu potă 
privi cu nepăsare la purtarea multora din inleligința nos- 
tră, a eăroră membrii nici la asem ml ocasiuni solemne 
nu se află îndemnați a concurge la lucrarea comună. 
Rușine peste egoismulă acestora.

Trifonu.

Agricultura în Germania.
0 escursiune agricolă făcută laj Rosalii 1884 în provincia Sacsonia. 

Ocnele și industria dela Stassfurt.
(Urmare.)

Cumcă in adevără aceste enorme sacrificii bănești 
și aceste preeauțiuni nu snntă superflue ne arată casulă 
ocnei dela Wielicka și cu deosebire ală celei dela Aschers- 
leben. Cea din urmă a fostă pe neașteptate năpădită 
de apă și tote încercările de a-o iinpedeca sâu a-o scote 
au rămasă zadarnice, incâtă societatea în cele din urmă 
fu constrînsă să-o părăsescă și să sape o altă gaură 
Cele două mașini de abură dela gură învârtescă nisce 
rote, pe a eăroră fuse se află ună otgonă — o funiă 
grosă — de țelă sâu drotă, er capetele olgonului atârnă 
în josă și pe fiă-care capătă se află câte 3 dulapuri, în 
cari încape câte ună vagonă de sare seu câte 4 persone. 
După ce fiă-care din noi își aprinse mica candelă de uleiu, 
ce primisemă dela mineri pentru a pute vede in întune- 
reculă ocneloră, intrarămă câte 4 persone intr’ună du- 
lapă. îndată ce ună dulapă era plină, se închidea ușa, 
și se ridica in susă ca in loculă lui să vie și umple ală 
doilea, și apoi ală treilea. Când tote dulapurile erau o- 
cupate se dete avisulă in josă, la care răspun4ândă d’a- 
colo iă linia e liberă, indală ne puseră in mișcare: can
delele din mâni seu de pe pălării licuriau puțintelă, er 
încolo o întunecime grozavă, o frecare .și roșnăire a fâ- 
reloră dela dulapuri, puțină tremurare din piciâre, și in 
3 minute ne și allamă deja în ală 4 lea etagiu ală ocnei, 
la o adâncime de 1040 urme. Aci a.șteptarămă sosirea 
unui ală doilea transportă, ca să ne stringemă cu toții 
și apoi ună funcționară ne conduse prin intregă etagiulă 
acela, de o întindere de 2 chilometrii. Acolo pentru că- 
ratulă sărei dela diferite puncte ale ocnei era aședată o 
cale ferată transportabilă, care în genere a dobândită 
acum o mare aplicare la totă felulă de întreprinderi in
dustriale și economice mai mari, unde este multă de 
cărată, deorece căratulă cu ele este cu multă mai ieftină 
decâtă cu vitele. Ori încătrău ținei candela vedâi numai 
stâncă de sare și amestecăturile ei de diferite culori, er 
încolo o întunecime grozavă și o tăcere profundă; numai 
ună mică părăuță cu murmurulă său conturba liniștea 
cea de mârtc, ce domnea în tote părțile și bubuiturile 
și sguduiturile de dinamită și ârbă de pușcă, cu cari sfâ- 
rîmau stâncile de sare în caturile de josă și susă, ’ți a- 
duceau aminte de vieță.

După ce ne-amă plimbată în destulă pe acele ca
riere lungi și obositore, și ue amu luată diferite probe 
de sare, ne-amă intorsă ârășl la gura ocnei, ca d’acolo 
să ne ridice in susă și să ne scâtă ârășl la lumină. Ună 
transportă se ridică în susă, ală doilea cu profosorulă 
suntemă gata de plecare, când calculân.iă numârulă ee- 
loră presenți, vedemă că lipsescă, calculămă din nou, ii 
srigămă cu numele și ne esă numai 15, pe când la in- 
trare amă fostă 17 inși, deci 2 inși s’au rătăcită dâcă nu 
s va li întâmplată altă nenorocire cu dânșii. Îngrijirea 
și temerea profesorului și a nășiră era mare și eu dreptă 
cuvântă, căci avea motivă, deci eșimă erășl din dulapuri, 
mergemă din nou prin acâstă carieră, pe unde venisemă 
ca să-i câutămă, să vedemă unde suntă și ce li-s’a în
tâmplată de au rămasă de noi. Spre norocire însă în-

ca’i de lopătară și căruia i se dărea câte odată obrazu-i 
uscată cu tâtă gluga de pescară ce purta pe capă, Fe
lice (fise:

— Ce urită este omulă ăsta!
— Bietulă otnf! viâța i-a fostă negreșită ca a mai 

tuluroră semeniloră lui, numai ună șiră de suferințe! 
(Jise Veneția cu o voce compătimilâre.

— Câtă despre celălalt ă mi se pare că l’am mai 
vătjuiă undeva! mai dise Felice arătândă p’ală doilea 
vîslașă.

Alu doilea vîslașă își trase mai multă gluga pe ochi 
când auțji vorbele acestea.

— Hei! omule, nu cumva tu ești sergentulă Bar- 
tolomeo? dise tinăruiă patrieiană.

— Nu, stăpâne, sunt fratele sergentului Bartolomeo! 
răspunse gondolierulă.

— Ah, Bartolomeo este fratele tău! Ei bine, băete, 
tu ești și mai urită decâtă elă. Nu-i adevărată, signora?

—- Lasă-lă pe bietulă omă în pace .și mai bine să 
privimă spectacolulă minunată ce avemă înaintea ochi 
loră ! răspunse Veneția arătândă cu mâna peste valuri, 
pe când ochii i se rătăceau în miile de stele cari pă
trundeau azurulă cerului.

Făcuseră jumătate drumulă care despărțea Isola 
Bella de uscată. In mijloeulă lacului începea sâ se dă- 
rescă o luntre care părea părăsită: n’avea pânză și nu 
se zărea nimeni pe bordă. Cu tote acestea se părea in- 
vederală lucru că o ținea în locă o ancoră, fiindă-eă 
vântulă, care se mai răcise de câte va minute, o legăna 
fără s’o gonâscă înaintea lui. (Va urma.) 

dală sosiră și ei: unulă dintr’ânșii fusese mai nainte 
funcționară de mine, băiașă, și nu se putea dâr așa lesne 
rătăci prin ocne; ei se inlârcjiaseră numai abătendu se 
puțină din cale, pentru a-șl căuta și alege nisce bucăți 
de sare mai frumose. Deci cu toții veseli, că i-amă gă
sită, intrarămă din nou în dulapuri, și ne puseră in 
mișcare; ârășl acelă întunerecă dâr mai puțină tremurare 
din piciâre și peste 3 minute puiurămă ârășl saluta lu
mina sârelui, celui dătăloră de viâță.

Straturile de sare se întindă pe ună terenă de 
mai multe mile pătrate cuprindândă în sine și pe ocnele 
dela Slassfurtulă nou, Ludurgshall, Leopoldshall, Wester- 
egeln și Asc-hersleben, dâr in partea acâsta ocnele se în
tindă pe sub orașulă intregă, care e amenințată a cădâ 
odată fără veste în abisulă pregătită, Deja de acum în 
urma cutremuriloră și sguduituriloră din ocnă causate 
prin esplosiunl de earbă de pușcă și de dinamită mai 
multe edificii din orașă căpătaseră crepăturl considera
bile, încâtă orl-ce locuire în ele e imposibilă și statuia 
este constrînsă sâ esproprieze pe proprietari. Noi visi- 
tândă și pe aceste, ca probă cât se pole abusa de punga 
altuia, fiă chiar și a statului, ne-au arătată o mică căs- 
cioră veche, dorovăită și întunecâsă, care abia era vred
nică 2000 mărci, lotuși fiindă-eă în urma sguduituriloră 
și esplosiuniloră din ocne capâtândă și ea nise^ crepă
turl însemnatei și fiindă statulă constrînsă sâ o cumpere, 
pioprielarulă ei a pretinsă o despăgubire numai de 18,000 
mărci!! De sine se înțelege, că statulă nevoindă sâ audă 
de o pretențiune așa de esagerată, elă i-a intentată pro
cesă. Resultatulă încă nu se putea sci. Dâcă însâ direc
țiunea ocneloră va continua în același modă cu esploa- 
tarea ca până acum, și nu va lua alte precauținl, e de 
temută că într’o nâpte înlregă orașulă se va prebuși în 
adâncime (Va urma.)

Raportă polițienescu. Eri <^ilernlQ George Petri a- 
flându-se în stare de bețiă, a căcjută de pe stelagiulă 
turnului celui mică dela biserica Sf. Niculae din Prundă, 
fără însâ a se răni greu.

Acji înainte de amâcjl, servitorea Szabo Vero fu 
arestată și predată judecătoriei penale pentru lâpâdarea 
fâtului cu intențiune.

Dare de seină,
asupra contribuirilorâ incurse in favorulu scalei româ

nesc/ gr. cat. din Lăpușulil ungurescit,
(Urmare.)

3. Pe lista Nr. 3, din Clușiu. Prin colecta d-nului 
preotă Ioană 'fă tară: II. Sa Alesandru Buhățielă 1 (I., 
d-nii: luiiu Coroianu 2 fl., Dr. Gregoriu Silași 50 cr., 
N. N. 50 cr., Gavrilă Popă 50 cr., Gregoriu Crișană 20 
cr., Alesar.dru Tatară 1 fl., d-na Maria Cinca 20 cr., 
B. Podobă 1 fl, N. N. 20 cr., dna Maslaneasa n. Popă 
20 er., Gavrilă Crișană 20 cr., Ioană Popă 1 fl., V. Al- 
mașianu 1 fl., Iacobă Gerber 1 fl., Catarina Popă 1 fl., 
Ioană Petrană 1 fl., Ioană Tatară 1 fl., Ilie Căpușianu 
50 cr., Unulă din cei mulți 43 cr. Suma 14 fl. 43 cr.

4) Lista Nr. 4, din Rodna veehiă. Prin colecta d-lui 
I Popă Relega nulă: Pant. Dotmde, căpitană 1 fl., 
Dionisiu Logină 20 cr.. Ioană Costantină 20 cr., I. Popă 
Reteganulă 20 cr, și spesele poștali. Suma 1 fl. 70 cr.

Confribmrile primite prin listele pănă aci înșirate 
f.ică 122 (1 13 cr Amă mai primită apoi:

5) Pe lista Nr. 1, din Groșii, dela d-10 preotă Ni- 
colau Popă junior 1 II.

6) Pe lista Nr. 8 din Baiuțiu, dela d-lă Demetriu 
Dragoș.u 2 II.

7) Pe lista Nr. 10. Prin colecta d-lui Eliă Cen- 
lea, preotă in Chiuescl- Eliă Centea 50 cr., Comuna 
bisericâscă gr. cal. Chiuescl 40 cr., Comuna bisericâscă 
gr. cat. RugașiescI 50 cr., Gavrilă Ladoră, preotă 50 cr., 
Comuna bisericâscă gr. or. din Chiuescl 50 cr., Ana 
China, mâșă diplomată 20 cr., Atanasiu Georgiu, învâț. 
50 cr., Comuna bisericâscă gr. cat. Str.mbulă 50 cr., 
Georgiu Cupșia, preotă 40 cr., Gavrilă Sleamu not. cerc. 
50 cr., Arsente Ciceu, jude comunală 50 cr. Suma 5 fl.

8) Pe lista Nr. 11. Prin colecta d-lui Va sil iu 
Muște, vice-prot. în Lăpușulă ungurescă : Ioană Muște, 
proprietară 1 fl., Alb si Kâroly 10 cr., N. Cosma 1 fl., 
Sâra Donat 20 cr., V. Câmpianu 50 cr., Takâcs Kâroly 
10 cr., Bonnâ Islvân 20 cr., Nagy Lajos 20 cr., Butuza 
Jânos 20 cr., Vasiliu Rață 20 cr., Gaman Gybrgv sz. 
vigy. 10 cr., Fucks Izsak 1 fl., Furst Samu 20 cr.

(Va urma.)

SC1R1 TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.«)

PESTA, 17 Augustă. — Regele Serbiei a 
sosită aseră aci și plâcă la Baden cu Regina 
care sosesce a<Jf după atnâtjl.

BERLIN0, 17 Augustă. — „Nordd. Allg. 
Zt.g.“ (Jice că recenta proclamațiune a prințului 
de Coburg este o întărită călcare a dreptului 
tractateloru, în fața căreia poporulă bulgară și 
conducătorii sâi nu potă aștepta nici o simpa
tia din partea puteriloră europene, care dorescă 
pacea.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactorii responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.
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Onzsulti ia burar. de Vicna Bursa <le Biiriiresci. Cursulu pieței Brașovu
din 16 Aunusta st. n. 1887.

Rentă de aură o°/0 . . . 100 60 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 87.10 
Imprumutula căilord ferate

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

lor a ferate de osta ung.
(1-nia em isiune) ... 98 20

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostil ung.
(2-a emisiune) ....-----

Amortisarea datoriei căi-
IcrO ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) .... 114 — 

Bonuri rurale ungare . . 104.50 
Bonuri cu el. de sortare 1C4.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

,mșfl............................ 104 25
Bonuri cu cl. de sortare 104.25 
Bonuri rurale transilvane 104 40

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

vină ung........................ 100 50
Imprumutula cu premiu

ung..................................121 50
Leșurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124 50 
Renta de hărtiă austriacă 81 50 
Renta de arg. austr. . . 82 80
Renta de aură austr. . . 112.25 
Losurile din 1860 . . . 135 70
Acțiunile bănce) austro-

ungare........................ 885 —
Act. biucel de credită ung. 288.75 

1 Act. băncel de credită austr.282.30
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc) ............... 5 96
I Napolcon-d’ort .... 9.96
. Mărci 100 împ. germ. . . 61 77 

Londra 10 Livrea sterlinge 125.85

Cota oficiala dela 3 Augusto st. v. 1887.

Cump. vend.

Renta română i)5%). 92— 92>/a
Renta rom. amort. (5°/0) 94>/s 95>/a

• convert. ț6°/0) 89— 89‘/a
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 341/, 36 —
Credit fonc. rural (7°/0) . 104>/a 1051/*

» >> >> (5°/0) . 89>/a 90*/4
» » urban (7°/0) . 103’/4 103’/a
• > (6»/<? • 93’/4 941/,
» > (5»/0) . 87l/a 87—

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

< » > Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 14. 15.'/a
Bancnote austriace contra aură. . 2.01 2.02

din 17 Augusta st. n. 1887

Bancnote românesc! . . . . Cump 8.59 Vend. 8 62

Argint românesc................. » 8.55 * 8.60

Napoleon-d’ori..................... . » 9.94 4 1000

Lire turcescl......................... . » 11.20 > 11.26

Imperiali.............................. . » 10.20 » 10.24

Galbeni.................................. . » 5 90 > 5.97

Scrisurile fonc. «Albina» 6% . » 101.— • 102.- -

n ' » 5»/0 . „ 98.— - 99.—
Ruble RusescI..................... . » 108.— > 109 l/a

Discontulă ... » 7—10»/, pe ană.

Carne eftină.
Incependii cu dina de 1 (16) Augustu a. c. 

se vinde la subscrisul ii:
Carnea de vită 1 Kil. 32 cr.
Carnea de peren 1 Kil. 38 cr.

ȘTEFAN BUREȚEA,Strada Teatrului Nr.
sub podulă batușiloră.

lAvisu d-loru abonați!
Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponul ii mandatului poștalii și minierii de pe 
fâșia sub care au primitu diarulu nostru până acuma.

Domnii ce se aboneză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămuritu și s& arate și posta ultimă.

D6că se ivescu iregularități la primirea cliamlui onor, abonați 
suntii rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în câtă 
depinde debi noi, să se delătureze. ADMINISTK. „GAZ. IRANS*

ABONAMENTE
la

„Gazeta Transilvaniei"
se potu face cu începerea dale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușoru 
prin mandate poștale.

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

Ptețul/u abonamentului este'.
Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni..........................................3 fi. —
„ șdse luni..........................................6 fi. —
„ unu ană........................................ 12 fi. —

Pentru România și străinătate:

„ pe trei luni 10 franci

P ș£se luni..........................................
„ unu anu

20

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei."
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Publfcatiunile „CANCELARIEI NE6RUTIU,"
’ — GHERLA — CZ. ’

Probitatea în copilăria. Schiță din .-fera educa- 
Cursulă XI. — Apare țiunei. După Ernest Legouve, membru ală academiei, 

francese. Prețulă 10 cr.
Barbu cobzarulu. Nuvelă originală de Emilia

Lungu. Prețuit) 15 cr.
Hermann și Dorotea după W. de Goeihe, traduc- 

țiune liberă de Constantin Morariu. Prețulă 50 cr.
Ifigenia in Aulida. 'Tragedia in 5 acte, după Eu- 

ripide, tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr, 
Petulantulu. Comediă în 5 acte, după Augusto 

Kotzebue tradusă de Ioană St. Șuluță Prețulă 30 cr.
Carmen Sylva. Prelegere publică ținută în sa'ele 

gimnastului din Fiuine prin Vincețiu Nicâră prof. gim- 
nas. Cu porlretulă M. S. Regina României. Prețulă 
15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. Unu volumă 
de 102 pagine, cuprinde 103 poesii bine alese și a- 
rangiate. Prețulă redusă (dela 1 fl 20 cr. la) 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii poporale culese de 
Ioană Popă Reteganulă. Ună volumă din 14 c61e. 
Prețulu 60 cr

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

Apologiă. Discusiunî filosofice și istorice maghiare 
privilore la Romani, invederite și rectificate de Dr. 
Gregoriu Sila.și. — Partea I. Paulă Hunfalvy despre 
Cronica lui Georg. Gabr. Sincai. Prețulă 30 cr.

Renascerea limbei românescl în vorbire și scriere 
invederită și aprețiafă de Dr. Gregoriu Silași. (Opă 
completă ) Broșura 1. II. și 111. Prețulă bro.ș. I. 11. 
câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. Tăie trei împreună 
costau 1 fl. v. a.

Biblioteca Săteanului Românu Cartea I. II. III,
IV. cuprintțendă materii fărte interesante și amusante. 
Prețulă la t6te patru 1 11., câte una deosebită 30 cr.

Biblioteca familiei. Cartea 1. cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețulă 30 cr.

Colecte de Recepte din economiă, industria, 
merciu și chemiă, pentru economi, industriași și 
mercianți. Prețuia 50 cr.

Economia pentru scolele
II. Prețulă 30 cr.

îndreptară teoretică și 
mentulă intuitivă în folosulă

AMICULU FAMILIEI. ț)ia ră beletristică și enciclo- 
pedică-literaru cu iluslrațiuni, 
in 1 și 15 di a lunei în numeri de câte 1 l/a—21 a coie 
cu ilustrațiuni frumdse; și publică articlii sociali, poe- 
siă, nuvele, romanuri, suvenirl de călătoria ș. a. — 
Mai departe traclăză cestiunl literare și scientifice, cu 
retlesiune le cerințele vieței practice; apoi petrece eu 
atențiune vieța socială a Româniloră de pretulindenea, 
precum și a celorlalte poporațiuni din pairiă și străi
nătate; și prin umoră dulce și satiră alesă nisuesce 
a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijele 
vieței; și peste totă nisuesce a întinde tuturora indi- 
vidiloră din familiă o petiecere nobilă și instructivă.
— Prețulă de prenumerațiune pe anulă întregă e 4 fl. 
pentru România și străinătate 10 franci — lei noi, 
plătibdi și in timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN. Revistă bisericescă, scolastică 
și literară. Cursulă XIII. — Apare in broșuri lunare 
de câte 2’/4—3‘, c61e; și publică articlii din sfera lu- 
turoră seiințeloră teologice și între aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, serbători și diverse ocasiuni, — 
mai departe studii pedagogice, didaclice și scientifice- 
literari. — Prețulă de abonamentu pe anulă întregă 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei noi, plă- 
libili și în bilete de bancă și in timbre poștali.

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

Puterea amorului. Nuvelă de Panlina C /.. Ro- 
vinară. Prețulă 20 cr.

Idealulu pierdută. Nuvelă originală de Paulina 
C. Z Rovinară. Prețulă 15 cr.

Opera unui omu de bine. Nuvelă 
Continuarea nuvelei: .Idealulu pierdutu“ 
lina C. Z. Rovinaru.

Fontâna dorului.
Simu. Prețulă 10 cr.

Codrenu craiulu
Simu. Prețulă 10 cr.

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

Branda seu Nunta fatală. Schiță din emigrarea 
lui Dragoșă. Nuvelă islorică națională. Prețulă 20 cr

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

Tipografia ÂLEXI, Brașovti,

Prețuia 15 cr.
Nuvelă poporală

codrului. Baladă

originală. —
— de Pau-

de Georgiu

de Georgiu

SZ.UJVAR
parandiali), a invfițătoriloră și a altoră bărbați de sc6lă, 
de V. Gr. Borgovană, profesore preparandială. Pre
țulă unui esemplară cu porto francată 1 fl. 80 cr. v. 
a. In literatura năstră pedagogică abia aflămă vre-ună 
opă, întocmită după lipsele scăleloră năstre in măsura 
in care este acesta! pentru aceea îlă și recomandămă 
mai alesă Directoriloră și invățătoriloră ca celoră în 
prima liniă interesați.

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

Manuală de Gramatica limbei române centru sca
lele poporali în 3 cursuri de Maximă Popă profesore 
la gimnasiulă din Năsăudă. — Manualulă acesta este 
aprobată prin Inaltulă Ministeră de cultă și instruc
țiune publică cu rescripfulă de dafo 26 Aprilie 1886 
Nr. 13193. — Prețulă 30 cr.

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

Carte conducătore la propunerea calculărei în 
scola poporală pentru învățători și preparan<|l. Broș. 
I. scrisă de Gavrilă Trifu, profesoră preparandială. 
Prețulă 80 cr.

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

ciuni și cântări bisericești fărte frumosă ilustrată. Pre
țulă unui esemplară broșată 40 cr. legată 50 
gată 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 bisericescl — frumosă ilustrată pen
tru pruncii școlari de ambe secsele. Cu aprobarea 
jurisdicțiunei sup. bisericescl. Prețulă unui esemplară 
broșată 15 cr., — legată 22 cr., legată în pânză 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Cu mai multe icăne fru- 
mose. Prețulă unui esemplară trimisă franco e 10 
or.; — 50 esemplare costau 3 fl.: 100 esempl. 5 fl.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria a Născătorei 
de D-deu urmată de mai multe rugăciuni frumdse. Cu 
mai multe iedne frumdse Prețulă unui esemplară 
espedată franco e 10 cr.. 50 esemplare 3 fl., 100 esem
plare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusu Christosu. P ețulo unui
esemplară legată e 15 cr.

popor, de T. Koșiu.

cr. le-
90 cr.
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