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Brașovu, 7 Augustu 1887.
Cine ar fi crezută, că nevinovata esposițiă 

din Turoțft-Sân-Mărtin a Slovacilor!! va da nas- 
cere unei certe politice din cele mai aprige în
tre Maghiari și între Slavii din monarchiă!

Pentru Ungurii de tagma lui „Egyetertes11, 
acea esposițiane slovacă este uuiî „scandalu11, 
din simplulu motivă că Slovacii au vorbită atâtii 
la deschiderea ei, câtă și la adunarea generală 
a reuniunei „Jivena11, precum și la banchetă în 
limba loru slovacă, âr nu în „limba statului ma
ghiară. “

Este mai multă decâtă comică a ceti într’o 
f6iă ungurâscă atâtă de cetită ca cea mem ori t, 
că Slovacii au vătămată „statulă maghiară,11 pen
tru că la esposițiă au vorbită în limba loră; este 
mai multu decâtă ridiculă, dâcă i se cere gi ver- 
nului ungurescă, ca'sâu sâ-i facă pe Slovaci se 
vorbâscă unguresce și să umble cu cocarde un
guresc!, seu se ’nchidă esposițiă.

Nimică mai naturală, decâtă ca Slavii din 
Austria să găsescă scandaldse părerile ce le es- 
primă foile unguresc! asupra „scandalului11 dela 
Turoțu Săn-Mărtinu și 6tă că cărta a fostu ne- 
încungiurabilă.

Primele fase ale acestei certe le cundscemă. 
Rămâne acuma să arătăm» cetitorilor» noștri e- 
fectele ce le-a produsă ea în imperiu.

Agitațiunile unguresc! în contra esposițiunei 
slovace au dată se înțelege numai nutriment» 
agitațiunilor» celiice pentru solidaritatea Slavi- 
loru, și amenințarea fotei tiszaiste din Pesta, că 
Ungurii vor» părăsi pasivitatea loră față cu cele 
ce se petrecă în Austria, au făcută să se aprimjă 
și mai tare cărta între Slavi și Unguri.

Scimă cum a răspunsă „Narodni List.y11, 
numindu limb igiulu foiei pestane o cutezătdre și 
obrasnică provocare a celoră 18 milione Slavi 
din Monarchiă. Foile unguresc! se vede că ’ș! au 
mai luată sănia și n’au mai ripostată cu aceeași 
vehemență ca la începută.

Acăsta însă nu schimbă 
darea estraordinară ce esistă 
maghiarismulu din împărăția,
nici pe Nemții austriac! de a trage folăse pen
tru germanism» din cărta celoră doi adversari.

Din întâmplare Nemții centrali.ștl din Austria 
suntă învrăjbiți și ei pănă la cuțite cu Slavii, 
și mai alesă cu Cehii din Boemia. Le vine la 
socotălâ dăr. că acum acești Slavi suntă atacați 
în flancu și de cătră Maghiari, și foile suprema- 
tiste din Viena au și începută să se legene în 
speranța, că Ungurii le voit! ajuta să ajungă 
ărășl la cârmă în Austria

Li se dă indirectă de cătră amintitele foi 
Unguriloră sfatul», ca să influențeze asupra fac- 
toriloră conducători ai monarchiei, cu scopă de 
a se restabili ecliilibrulu între cele două părți 
dualistice ale monarchiei. Cu alte cuvinte să a- 
jungă și Austria ărăși sub căciula ideii unitare 
germane, căci numai așa — susțină ele — se 
va pută pune stavilă ideiloru panslaviste și ten- 
dințeloră de abusivă egală îndreptățire, pe care 
le numescă „reacționare11.

Se temu însă de unu lucru foile suprematiste 
germane, că adecă, dăcă ară vrea Ungurii să se 
amestece în afacerile interne ale Austriei, ară 
crea numai unu casă precedentă pentru ameste- 
culă unui guvernă austriacă în afacerile Unga
riei, și acestă lucru le-aru conveni și mai puțină 
Nemților», pentru că sciu ei bine, că dăcă și 
Ungaria din „liberală11 ce e ar deveni „reacțio
nară11 prin egala îndreptățire a popăreloru sale, 
atunci ideile suprematiste dualiste ară fi pentru 
totdăuna înmormântate.

Ca să nu se întâmple acesta așa curendă, 
Germanii din Boemia au hotărîtă și de astădată 
să continue resistența pasivă față cu dieta boemă, 
sperândă că pe acestă cale voră stabili mai cu-

rendiî ecliilibrulu cumetriei „liberale11 dualistile 
de dincolo și de dincdce de Laitha.

Nonă ni se pare, că zadarnice suntfi spe
ranțele în reîntdrcerea acelui timpă, când mi- 
nistrulft președinte austriacă tuna și fulgera pe 
nemțesce, ca aijl Tisza la noi pe unguresce.

Situațiunea s’a schimbată grozavă de atunci, 
der nu în favdrea dualiștiloru, și ar fi mai multu 
decâtu necesară, ca și Românii se caute a pro
fita de acesta situațiune în favdrea politicei loru 
naționale printr’o manifestare energică a solida
rității loru.

a trasă intr’unulă din aceșli Omeni numită Nița Comă- 
nicenu, care se afla pe teritoriulă română la 50 de 
metri distanță de finanțl și care a căzută pe dală mortă.

Constatarea acestui faptă petrecută pe teritorulă 
română s’a făcută de primulă procuroră de Prahova 
(din Ploescl) împreună cu primarulă și cu mediculă care 
a făcută autopsia.

Generalulă română Cruțescu, secretarulă generală 
ală ministerului de râsboiu, a fostă la Predeală pentru 
a se informa asupra împrejurărei incălcărei teritoriului 
română de cătră finanțl.

nimicit din încor- 
înt.re slavismul» și 

Ea nu împedecă

Din afară.
Organulă bismarckianu „Nordd. Allg. Ztg.“ 

(Jice, că proclamațiunea prințului de Coburg nu 
menționezi nici puterile, nici pe Sultanulă. Pare 
organului berlinesă că proclamațiunea are însem
narea unei declarațium de independență. Deja, că
lătoria prințului de Coburg în Bulgaria, suirea sa 
pe troniî, implică o violare a articolului III din 
tratatulă dela Berlină, violare pe care proclama
țiunea o agravâză și pe care Germania nu pote 
sd o aprobe, avendtî în vedere că de trei ani eve
nimentele nelegale îndeplinite în Bulgaria turbură 
pacea, a cărei menținere o dorescă tdte puterile. 
F6ia germană adauge, considerând^ că Bulgarii 
prin procederea lorii ilegală turbură pentru a 
treia Oră liniștea și aspirațiunile pacifice ale Eu
ropei, că e peste putință ca poporul» bulgarii 
împreună cu șefii săi sâ se aștepte la simpatii 
din partea puterilor», cari lucrâză la menținerea 
păcei.

Sciri sosite dela granița ruso-germană anunță, 
că lucrările de jortificațiă dela Thorn și Posen simtă 
făcute cu multă activitate. De o lună încdce au 
fostu angajați 1500 de lucrători. „Monitorul» 
imperiului11 anunță, că din ordinulu împăratului 
Vilhelmu consfințirea drapeleloru ce se vor» dis
tribui celor» 4 nouă regimente create și celor» 4 
batalione de infanteriă, se va face la Potsdam la 
18 Augustu, di memorabilă a bătăliei dela Gra- 
velotte.

„Fremdenblatt11 află, că o întrevedere va fi 
de sigură între prințul» de Bismarck și între con
tele Kalnoki. După cum e informată „Budap. 
Correspondenz11, prima întrevedere va fi la Frie- 
dericlisruhe.

„Neue Freie Presse11 află din Berlină, că d. 
de Bismarck, înainte de a pleca la Kissingen, avu 
Vineri o conferință lungă cu cornițele tțuvalov, 
ambasadorul» Rusiei, în care s’a» discutată rapor
turile Rusiei cu Germania.

SCIR1LE PILEI.
Ministrulă de esterne din Viena a adresată 

autorităților^ politice și polițienescl următorulă ordină; 
In Viena și Pesta se angagiază, de cătră agenții teatrali, 
cântărețe, acrobațl și alțl artiști de felulă acesta pentru 
d'ferite halle și sale teatrale din Serbia, promițăndu-li-se 
ună onorară relativă bună, dăr a cărui achitare întâm
pină necontenită piedecl. Prefectura poliției sârbe îșl 
declină competența de a interveni in favorea aceloră 
artiști; a purta procesă este a pierde multă timpă și 
bani; ș’apoi contractele încheiate in Viena seu Pesta pe 
formulare tipărite și cu semnături nelegalisate suntă nule 
și neavenite după legile serbe. Consulatulă austro-un- 
gară pentru Serbia cjice sâ nu se mai închee asemeni 
contracte și că ar fi de dorită inteiu, ca agenții, cari 
suntă in dreptă a mijloci îneheiarea de contracte pentru 
cafenele r-ântânde ete. in Serbia, sâ cunâscă bine cerin
țele legale pentru valabilitatea contracteloră ; ală doilea, 
să se întrebe din casă in casă consulatulă austro ungar 
din Serbia asupra intreprinifătoriloră de acolo, cari vo- 
iescă sâ angagieze artiști, mai alesă fete; alu treilea, 
in genere se dă sfatulă ca nimeni sâ nu aseepte ase
meni angajamente.

—x—
Cearta în sînulă Casinului amtro-ungară din Bucu- 
continuă. «Unirea11 dice că numârulă Unguriloră 

Comitetulă a adre-
resel
demisionați este de 108, adecă toți, 
sală fia căruia in parte o scrisOre, prin care ilă vestesce 
că mai pole reveni asupra demiiiunei 
gustă; de atunci Încolo, cei cari nu 
vor fi șler.șl din catalogulă Societății.

—x—
In Bus dă a suferită locuitorulă

incendiu.

până la 22 Au- 
voră fi revenită,

de acolo Achimă

riscată" cetimă în 
Ferdinand de Coburg 
voită să se asigure, la 

cu o poliță de 800,000 
m6rfe și viâță. Soci-

Incidentala (lela Predelușu.
In privința împușcărei unui Românii de 
finanții unguri la Predelușu, ni se comu

nică următdrele amărunte :
In (jiua de 29 Iulie st. v., o celă de vr’o 10 omeni 

duceau lână și piei pe muntele Susaiu spre vama Pre- 
delușă din România, care se află față ’n față cu vama 
Șanțului. Trecăndă omenii valea Azuga și ajungândă 
in muntele Ralivoiu, depărtare de l1/a chilometru de 
fruntaria Ardealului, se opriră ca (să poposâscă în pă
dure. Pe la 6 ore diminâța se pomeniră cu trei finanțl 
unguresc!, cari descărcarâ mai multe focuri asupra loră. 
De frică ca sâ nu fiă împușcațl, omenii au lăsată pe 
locă marfa și au fugită cum au putută. Finanții luân- 
du-se după dânșii, au prinsă pe vr’o trei din ei, i-au 
forțată sâ ia marfa de unde era lăsată și sâ o ducă la 
fruntariă Proprietarulă mărfii, care incă se afla în a 
cea grupă de omeni, se duse la finanțl și-i rugă sâ-i li
bereze marfa, de-Orece atâtă elă câtă și ceilalți tovarăși 
nu suntă contrabandiști, căci marfa o duce la vama 
română Predelușă pentru a o preda comerciantului care 
o cumpărase. Doi dintre finanțl s’au învoită la acăsta. 
Or celă de ală treilea mai tinâră luândă pușca la ochi

cătră

Hudea o pagubă de 288 fl. prin 
—x—

Sub litlulă ,0 afacere
• Neue fieie Presse': Prințulă 
înainte de a pleca in Bulgaria, a 
o societate germană de asigurare, 
mărci combinată pentru casă de
etatea, lemendu-se de acestă risică, a propnsă o poliță 
de 300,000 mărci. Prin plecarea prințului tratările s’au 
întreruptă. Totă la acea societate s’a asigurată odini- 
oră Alecsandru B.itenberg cu 350,000 mărci. Intorcân- 
du-se in Germania elă a împuținată suma de asigurare.

—x—
Tergulă anuală de lămnă se va ținâ in Sibiiu: 

celă de oi la 2 Septemvre, celă de vite cornute și de 
cai la 9 Septemvre, tergulă principală la 14 Septemvre.

—x—
Din Papolță și din comunele învecinate se a- 

nunță din nou, că nu trece săptămână în care urșii să 
nu mănânce câțiva boi. Ce ne mai și trebue altceva 
după atâta „fericire" in care ne înbuibămă ?

—x—
Casierulă orașului Oderheiu, losefă Virag, s’a îm

pușcată la 15 Augustă. Precum spune ,Ellenzek,“ Virag 
făcuse vinovată de defraudărl și de aceea fusese trasă 
cercetare disciplinară

—x—
Ni se scrie, că Luni în 3 (15) Augustă după amăijl 

ună incendiu grozavă a nimicită in Covasna ca
sele a 170 locuitori, au perită — se cjice — și Omeni 
in focă.

se
in
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Din Mnnții apuseni.
D-lu primară din Abrudsatu, Iosifn Draia, 

ne trimite o lungă întâmpinare la o corespon
dență apărută în nr. 154 ală f6iei ndstre, în 
care e vorba și de d-sa. D-lu Draia se apără 
în contra învinuirei, că nu s’a purtată corectă 
la alegeri, der nu se mărginesce la atâta, ci a- 
tinge și cestiuni de notară delicată, cari iară a 
privi pers6na d-sale potă suscita din nou certa 
între fruntașii români din Abrudu. Noi însă nu 
voimă să nutrimu, ci amă dori să se curme câtă 
mai curendă acâstă căită, atâtu de păgubitore 
causei Româniloră din munți. De aceea publi- 
cămă scrisdrea d-lui primară cu eliminarea pa- 
sageloru amintite.

D-lă Iosiftk, Draia dice în scrisârea sa, da
tată din Munții apuseni, luna lui Augustă anulă 
curentă :

In nr. 154 ală prețuitei »Gazete“, ună anonimă, 
între altele, se ocupă și de neînsemnata mea persdnă. 
Decă ar îi vorba numai de unele espresiuni vătămătore 
aduse acolo la adresa mea, ușoră amă isprăvi. Simpla- 
mente le-ași trece cu vederea. Este însă vorba de ună 
ce, care stă mai pre susă de noi ambii, eu și anoni- 
mulă, este adecă vorba de adevărulă infalibilă. Declară 
că esclusivă numai din acestă considerațiune am prinsă 
n momentulă de față condeiulă in mână.

Se <jice anume în acelă articulo, că ași fi umblată 
să câștigă alegători. Categorice o denegu acesta, ca 
unulă, care nici cu locuința mea nu aparțină cercului 
electorală „Abrudă*, nici dreptă de votare nu am acolo, 
nici nu potă sili pe alții să votez". Și decă din întâm
plare s’a nimerită ca în cțiua de alegere de deputată die- 
tală pentru acelă cercă să mă aflu și eu pe piața Abru
dului, credă că prin acesta n’am detrasă nimică din 
nimbulă și prestigiulă anonimului. Și decă eu am a- 
vută curagiulă ca intr'ună modă passivă, și de totului 
totă inofensivă, să-mi esprimă părerea in fața mai mul- 
toră abrudeni, — ca ună omă mai multă indiferentă 
în tOtă afacerea — că ar fi bine să catjă candidatulă 
B. B., acesta am făcut’o numai din punctulu de vedere 
âlă intereseloră nostre locale, cunoscute tuturora Româ- 
niloră din Munții apuseni...

Nu voescă a acusa pe nimeni, der 6re mai multă 
am greșită eu prin exprimarea părerei mele decât a d. e. 
adv. C., care in mijloculă piaței, la aurjulă grupei de Ro
mâni, ce erau de față, nu s’a sfiită a da susă și lare 
acelă sfată necvalifieabilă d-lui B. S , ca „în totu casulă 
decă va fi lipsă, să ’șl dea votulă pentru candidatulă B. 
B. (patronală său dela (ondulă pisetală).

Cumiă eu n’am avută nici ună rolă in i<5tă afa
cerea, dovadă e împrejurarea, că dej't la orele 10 a. m. 
(alegerea s’a terminată abia la 3 bre p. m.) m’i m de
părtată din piața Abrudului în afacerile mele private, de 
unde abia sera m'am reintorsă. Martori imi surdă toți 
vecinii mei. Aserțiunea că am fostă la Corna după ale
gători o declară de o calumniă.

„Moțulă" a fostă cum a fostă, dăr pare-mi se „Ob- 
servatorulă“ în avăntulă său de inalcontență misantropică, 
e cu multă mai posnașă, pare-mi-se chiar dânsulă e celă 
cu musca pe căciulă.

Apoi nu este mai ridiculă, decâtă a defăima pe u- 
nulă și a glorifica pe altulă în paralelă— ipsissima verba 
— atunci când nici defăimarea nici glorificarea nu este 
meritată. Ce șodă mai sună la urechile munteniloră din 
Munții apuseni, cari cunoscă împrejurările, hosanele aduse 
de „Obs.< la adresa protonotarului T., care susă și tare, 

tără sfială înaintea luturoră, a declarată, că dăcă va fi 
lipsă ’șl va da votulă pentru B. B., conformă promisiu- 
nei sale. Cu o gldfă de martori se pote dovedi acesta. 
Nu passivitalea deci in înțelesulă ei eminentă politică, ci 
angajainentulă față de B. B. l’a îndemnată pe protono 
tarulă T. a’și „amâna" pe „nesimțite" votisarea pănă ce 
căpătândă B. B. majoritatea absolută n’a mai fostă lipsă 
de ea. Nu s’a întâmplată deci aci „denegarea votărei", 
ci numai „amânarea11 ei, și nu cu reproșele întrebuințate 
față cu vice-comitele, pe cari „Obs.“ află de bine a i le 
pune in gura protonotarului T. Dovadă e și aceea, că la 
banchetulă dată după actulă alegerei de alesulă B. B. 
d-lă protonotară — risum leneatis amici — ședea în 
fruntea mesei!

lubescă și pe Betru și pe Bavelă, der adevărulă 
stă mai pre susă de 6meni.

Inceiiilitilti (lin Veza.
Ciufudă, 15 Augustă 1887.

Multă onorată Redacțiune! Qiua de 15 1. c. a fostă 
o adevărată di tristă pentru comuna Veza, ce este si
tuată în imediata apropiere de opidulă Blașiu.

Era pre la orele 7 diminâța, când în numita co
mună a isbucnită ună incendiu forte înfricoșată, care cu 
atâta a fostă mai înspăimântătoră cu câtă a fostă ajutată 
de ună vântă teribilă, care așa sufla ca și când ar fi 
eșită dtnpeșlera lui Eoiă.

In celă mai scurtă timpă au fostă prefăcule în ce- 
nușe mai multe case, șuri și grajduri; apoi grâu, fână, 
vestminte și altele.

’Ți venea să le plângi de milă, când în totă co
muna era cea mai mare consternațiune din causa acestei 
mari nenorociri. Cu deosebire trebuia să te doră inima, 
când vedeai că omenii după ce au mai fostă certați in 
anulă acesta și cu o mare rugină, ce a nimicită în mare 
parte sămenăturile de tomnă, acuma după ce odată și-au 
adunată puținulă ce le-a mai rămasă din certarea Dum- 
ncdeiască, li-s’a răpită la mai multe familii și acelă pu
țină, ardendu-le grâulă, parte în sfogă, parte in plevă și 
parte de totă alesă în cămară.

Causa adevărată a incendiului nu se pote constata, 
der se spune, că s’a aprinsă din o șură a judelui comu
nală, care tocmai cernea la grâu in șură cu unele 
persone.

De bună seină, că în siadiulă in care s’a fostă es- 
tinsă foculă asverlită de ventulă puternică, s’ar fi în
cinsă in flăcări mai totă comuna, de nu cumva bravii 
pompieri din opidulă Blașiu, in frunte cu comandantulă 
supremă Betru Solomonă, nu ar fi alergată la momentă 
spre localisarea focului

In adevără trebue să-mi esprimă prin acesta cea 
mai mare mulțămt'ă față de acești pompieri și coman
dantulă loră, cari nu ’șî-au pregetată a lna tdle măm- 
rile spre a pute localisa foculă, ce li-a și succesă, pre 
lângă ostenelă mare și espunere în |celă mai mare pe- 
riculă, necrtițândn-se pre sine, ei din contră unde era 
mai mare perieululă acolo se îndesau și dau ajutorulă 
necesară.

Brimescă așa dâră cea mai mare mulțămită toți 
domnii pompieri din opidulă Blașă, dela locuitorii din 
Veza, cari au scăpată de complectă nimicire prin ajuto
rulă d loră. Tom a Si mu,

învățătoră.

Impedecarea contrabandei de vite. Ministeriulă de 
industria, comerciu și agricultură a emisă următorea or- 
dinațiune cătră publiculă comitatului Sibiiu: >Cu scopulă 
de a împedeca contrabanda, ce se face în mare măsură, 
cu oi, capre și porci din România, în înțelegere cu d-lă 
ministru de finanțe, ordoneză să se ia în comunele: Po
iana, Rodu, Jina’, Dobra, Șugag, Săliște, Galeșă, Vale, 
Tilișca și Orlală urmăfOrele măsuri escepționale, care 
voră rămână în vigăre, pănă când organele de controlă 
nu voră pute raporta, că a încetată contrabanda: 1) 
Comunele numite suntă obligate a-șl procura îndată câte 
o carte legată, cu paginile numerotate și legalisată prin 
oficiulă solgăbirăescă, în care se voră introduce, ca în- 
tr’ună prcfocolă, pașaportele de vile, ce se dau pentru 
oi, capre și porci. 2} Orice âiă, capră, său porcă, cari 
suntă aduse pe teritoriulă comunei loră de mai susă, 
suntă a se insinua în decursă de 12 âre la oiganulă în
sărcinată să dea pașapdrte de vite și a se preda aces
tuia pașaportele viteloră aduse. Acestă organă este obli
gată a purta despre vilele insinuate o consignațiune se
parată, care să cuprindă, afară de numărulă curentă, 
pentru loculă estradărei pașaportului de vite, pentru da- 
tulă și numărulă acestuia, pentru numele proprietarului, 
pentru descrierea și pentru numărulă viteloră câte o ru
brică separată, precum și rubrică pentru observări, în 
care, în casă când s’ar mâna vitele din localitate, să se 
însemne acurat loculă unde s’au mânată vitele (eventuală 
ținutulă de pășunată). In dosulă pașaportului de vite pre- 
sentată se va însemna toldeuna numărulă curentă din 
consignațiunea descrisă mai susă, datulă arălărei și sub
scrierea organului respectivă. Bașapârtele suntă a se 
păstra de acestă din urmă, pănă când voră fi mânate 
vitele din comună. 3) Bentru porcii, oile și caprele, ce 
voră fi mânate din comună, proprietarulă are să șl pro
cure totdeuna câte ună pașaportă de vite, eliberată pe 
numele său; acesta trebue să o facă și atunci, când îșl 
mână vitele la o pășune (vCra), în care casă este a se 
însemna în pașaportă loculă de pășunată, unde se mână 
vitele. Bașaportulă are să-lă pârte păstorulă, seu cio- 
banulă la sine și la cerere să-lă arate gendarmiloră, fi- 
nanțiloră și organeloră comunale, seu de coatumațiă. 4) 
Decă organele de controlă înșirate în punctulă premer- 
gătoră voră afla pe teritoriulă comuneloră din cestiune 
mânându se, seu pășunândă vite fără pașaportă, sân cu 
pașaportă ilegală, ori când vitele nu pășunescă pe pă
șunea desemnată in pașaportă, au să le confisce și se 
porte de grijă, ca acele să fiă duse la oficiulă solbăbi- 
reescă competentă. 5) In comunele amintite este a se 
destina pentru liberarea de pașaporte de vile și pentru 
purtarea consignațiunii mai susă descrisă câte ună in
dividă vrednică de încredere, er decă în comună nu s’ar 
afla asemenea individă, locuitorii acelei comune să se 
adreseze pentru pașapârte și pentru insinuări la organulă 
pentru liberarea pașapârteloră din altă comună. Acestă 
organă pote percepe taxele prescrise pe calea ordina- 
țiunii pentru liberarea de pașapârte de vite, er pentru 
insinuarea viteloră și vidimarea pașapârteîoră câte 3 cr. 
de fiăcare pașaportă. Directorulă de contumațiă din Turnu- 
Roșu va instrua pe organele încredințate cu liberarea de 
pașaporte de vile in priv nța manipulațiunei. precum și 
a agendeloră, cari cadă asupra loră din ordinațiunea de 
față. 6) Bașaportele viteloră mânate pe teritoriu neu
trală (kiilzet), pe cari oficiile de vamă pănă acum aveau 
obiceiu a le reține, suntă a se restitui vtdimate păslo- 
riloră, proprietariloră, respective are să Iacă prenotărl 
asupra dateloră ce se cuprindă în pașaportă. Brovocă 
pe publiculă comitatului a lua disposițiunl pentru esecu- 
tarea imediată a ordinațiunei de față și a-ml raporta 
amănunțită, în cursă de 30 (Jile, despre îndeplinirea ei.

FOILETON U.
(31)

Misterele Veneției.
de Edouard Didier, traducere de Ioană S. Sj>arlali.

X.
Cursa.

— 0 luntre cu ancoră in mijloculă lacului!
Ce pâte însemna asta? dise Feline Badoer.
— Deu! stăpâne, iți mărturisesc că nici eu nu sciu 

ce pote să fiă 1 ijise lopătarulă care pretindea că este fra
tele sergentului Bartolomeo.

Câteva lopețl virtose apropiară numai decâtă lun
trile una de alta. Insă când fură lipite, lui Felice Ba
doer i se păru că are amețeală. I se părea că luntrea 
în care s’afla elă cu logodnica lui se culunda pe la spate.

Cum băga de sâmă că părerea lui era o realitate, 
cel dintâiu gândă ce avu fuse pentru Veneția. Biata co
pilă era în apă pănă Ia jumătatea corpului. Feline o 
luă în brațe ș> încercă s’o scape; insă nu apucă să facă 
nici o mișcare și simți că se afundă împreună cu ea 
și cu luntrea care’i tîra p’amâudoi în adâncimile braz 
dei ce săpa sub valuri.

întâmplarea acâsfa nenorocită găsi pe amândoi vâs
lașii în pic-iore pe banca loră și pănă când să nu se 
înece luntrea, ei și săriseră in luntrea cealaltă, de unde 
putură privi in totă siguranța nenorocirea.

Drama acâsta fiorosă nu ținuse nici cinci secunde.
Când amândoi s’asigurară că nici luntrea, nici ne- 

noiociții tineri înghițițl cu ea nu mai apăreau d’asupra 

apei, începură să vîsleze în direcția spre Isola Bella cu 
tâtă energia de care erau capabili.

Îndată ce ajunseră la o distanță pe care n’ar fi 
putut-o străbate nici cel mai neobosit inotătoră, încetară 
d’a vesli.

Atunci unulă din ei scose ună felinară surdă și o 
mașala (torță, faclă).

După ce ajunse masalaua, omulă o sgudui de 3 ori 
așa de tare încâtă scinteile cari eșiră aprinseră luntrea.

Intr’o clipă iotă partea aceea a lacului de Garda 
fuse luminată de lumina unui incendiu.

XI.
Trădătorii!....

Locuitorii din Florența, ulă căroră idolă era Cosma 
.le Medicis, s’arătară intr’o di grozavă de nerecunoscă
tori cătră binetăcătorulă loră, cătră acela chiar, căruia, 
intr’ună ceasu de recunoscință entusiastă, îi deteseră 
gloriosulă nume de „Părintele Patriei.11

Cu totă prosperitatea fără esemplu pe care, grațiă 
lui, comerțulă levantină o procurase țării sale, Cosma 
de Medicis fusese exilată de concetățenii săi înșelați ună 
momentă și îndemnați la ostracismulă acesta odiosă de 
nisce conducători nemernici

Fără să se plângă măcară, marele cetățenă se re
trăsese în Veneția unde luase cu dânsulă pe învățâțl, 
pe artiști, pe Omenii de litere, cari formau tdtă curtea 
lui. Nu trecu însă nici ună ană și Florentinii se căiră 
și rechemară pe Cosma de Medicis, care fusese gonită 
de o plevă de pismașl și de intriganțl,

Mai toți bărbații deosebiți, cari însoțiseră pe Cosma 
de Medicis în exilulă său, se înlOrseră cu elă in patriă.

Unii însă rămaseră în Veneția: aceștia nu erau — 
trebue s’o spunemă — nici cei mai iluștri nici cei mai 
de recomandată. Cei mai mulțl, învățâțl falși, prea cu- 
noscuțl pentru a fi capabili să ’și facă ună locă în ple
iada pe care o adunase Cosma de Medicis împrejurulă 
său, sperau negreșită să pOtă, pe o altă scenă, să uimescă 
auditori mai puțină luminați și cu ună gustă mai pu
țină delicată decâtă cei pe cari ii lăsase în țera loră.

Trebue să mai spunemă că in Florența chiar prin
tre cei cari găsiseră ajutoră și protecțiune împreiurulă 
lui Cosma de Medicis erau destui învățâțl șarlatani. Ast- 
felă se născură acele sciințe false cari, în timpă de mai 
multe secole, făcură pe lumea din Europa giurgiuna loră și 
cari se chemau astrologia judiciară, alhimia, magia nâgră 
și altele multe.

Unulă din șarlatanii aceștia, lăsată in Statele vene- 
țiane ca o amintire a îndelungatei visite pe care Cosma 
de Medicis o făcuse silită Serenisimei Republici, se înfă
țișase intr’o <ji înaintea lui Martinengo, podestatulă Pa- 
dovei.

— Escelență, am venită să’țl facă ună servițiu; îi 
(fise elă.

— Ce anume? întrebă a lene podestatulă.
— Țî-am căutată noroculă și am descoperită că ai 

ună destină mare.
— Ah, și anume?
— Escelență, de când sunt în Veneția nu ml-a 

trecută o nOpte fără să nu întreba stelele ca să le prindă 
secretele viitorului reservată acestui poporă mare, și am
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Agricultura în Germania.
O escursiune agricolă Tăcută laj Rusalii 1881 în provincia Sacsonia.

Ocnele și industria dela Stassfurt
(Urmare.)

In fine merserăm!) și la una dintre cele dânleiu 
fabrici, ca sg vedem!) prelucrarea sărei in sare de in- 
grășare — gunoire. — Prelucrarea e forte simplă, sarea 
numită] Carnalita (K CI -Ț- Mg Cl3 -j- 6 Ha O), fiindă 
că de ordinară e roșiă ca carnea sa și alte săruri, cum o a- 
ducii din ocne o aruncă in nisce casane mari, cari suntă 
supuse la unii focă mare, și astfelft sărurile acele to- 
pindu-se, ztma Ioră e deșertată in nisce crepurl mari, 
în cari rgcindu se Chlorkali se cristalisâză, se alege ca 
sare albă in miei cristale, er cealaltă leșiă —. apa o 
lasă sg se scurgă din trocă pe o gaură. Acesta este 
totci mecanismul^.

îndată după reeunorcerea importanței săruriloră 
Kali-fete, direcțiunile ocnelor!) începură a le desface intre 
agriculturi și a le folosi așa in starea cum le scoteu din 
ocnă —■ aveu Kali abia 10°/0 — insg cu resultate forte 
diferite: la unulu ele rgușiau de minune și dedeu re
colte de 6—10 ori mai bune in cantitate și calitate, la 
altuia mai puține, afo treilea nu pute sg constate de focă 
nici ună efect!), afo patrulea constata chiar o scădere 
și împuținare considerabilă a vegelațiunei și recoltei, și 
anume unele cereale și ierburi se fâceu de minune, de 
asemenea și sfeclele de zachără, gogoșele (cartofii) și tu 
tunufo dedeu recolte colosale, numai câtă la sfeclele de 
zachară se observa o scădere și împuținare considerabilă 
a zacharului, gr la gogoșe a amidonului — scrobelei — 
incătă cu Iotă abundanța massei, nu se renta fabrica- 
țiunea zacharului și spirtului din ele, er foile de lufună 
ardeu greu de Iotă, pe când inulă și cânepa se făc6u 
mai bune și lirele erau mai tari, mai trainice. Direc
țiunile ocneloru, scole de agricultură, stațiuni de încer
care, chemiști, botaniștl și agricultori practici, eu toții 
lucrau pe întrecute, ca sg studieze și tsplice aceste fe
nomene, eventual!) sg găsâscă alte forme ale sărei, cari 
sg fiă apte pentru agricultură și g se potrivescă pentru 
Iote pământurile și plantele.

In curendă se convinseră că Kali e absolută nece- 
sală planteloră și totdeuna folositoră, er acele regrese 
și daune provină numai din unele combinațiuni ale ele 
meniului Chior (mai cu semă Chior magnesium, Chlor- 
natrium și ’Chlor-calcium cari în măsură mare suntă 
stricăcfose planteloră.) Deci pentru a le evita direcțiu
nile ocneloră începură sg prelucreze sările in fabrici 
după diferite metode, și în diferite graduri de concentra- 
țiune, pentru a le face mai apte pentru agricultură.

In anulă 1865 descoperiră între celelalte săruri 
ună altă minerală bogată în sulfate, anume — Kainita 
— ce se află in deposite mari cu deosebire in partea 
ocnei ce aparține ducatului Anhalt, care verosimilă are 
formula Ka SO4 Mg S04 Mg Cla -|- 6Ha O, său 
și țâră Mg Cla, din care apoi putură prepara o seriă 
de săruri lipsite de Chior, seu numai cu o dosă forte 
mică. Mai târziu se întorseră erășl la sărurile brute, 
cari la unele culturi ca d. es. la cultura maremeloră — 
mlaștineloră — se dovediră ca escelente, precum se fo
losiră la întrebuințarea Ioră și de esperiențele dilnice ale 
agricultoriloră practici.

Cestiunea incă e departe de a fi terminală și de 
a pute pronunța cuventulă finală asupra rolului săruri
loră dela Stassfurt. Ac$l se intrebuințeză în agricultură 
atâtă săruri brute, câtă și preparatele Ioră chemice, nu
mai câtă urmândă mai multă sfaturiloră esperiențeloră

și resultateloril de păn’ acum: Pentru plante cărora le 
trehuesce cu deosebii- e multă Kali, < um e sfecla de za- 
chară gogoșele, tutunulă, nu se dau sărurile deadrep- 
lufo in primăverii anului aceluia, ci eu ună ană înainte 
la ovgsă, ierburi sgmâoafe. etc. cari nu suntă atâtă de 
gingașe față de chior, seu și cu adause de vâră, margă, 
gunoiu animalică, ca în decursulă anului aceluia Chlorufo 
se se neutra'.iseze și combine cu basele din pămentă. și 
astfefo pe anulă viitoră Kali sg rgmână singură. Kte 
serita, Krugita etc. se intrebuințeză pentru presărată in 
grajduri și pe grămătjile de gunoiu, pentru atragerea și 
prinderea amoniacului, ce s’ar desvolta din gunoiulă a- 
nimalică. De altcum acelașă serviciu ilă face și ghip- 
sulă nearsă, numai măcinată bine.

țVa urma.)

Mulțumită publică. Binemeritatufo bărbată română, 
redactoră și proprietară în Gherla, multă onor, d-nă Ni- 
colau F. Negru țiu, precum la numerose scopuri filan
tropice, așa și cu astă ocasiune, aprețiândă însemnătatea 
scolei rom. conf. din Betleană, comitatulă Solnocă Do- 
beca, cunoscendă lipsele cu cari are a se lupta, a fostă 
atâtă de generosă a ne surprinde prin ună ajutoră de 
100 11. v. a. asemna'ă pentru ajutorarea scdlei ndstre, 
cu ocasiunea balului arangiată in favorulă scolei și bi- 
sericei din focă. Primescă der rnarinimosulă donatoră și 
pe acestă cale in numele comitetului școlară cele mai 
cordiale mulțămiri și recunoscință.

Betleană, la 15 Augustă 1887.
Gregoriu Pușcariu, 

preotă gr. cat. și președ. comitetului.

Dare de semit,
asupra conlribuirilorli incurse în favorulu scitei româ- 

nescî gr. cat. din Lăpușulii ungurescu.
(Fine.)

9) Lista Nr. 6, dela d-lă Iacobă Marcu, not. cer 
in Bercheșă, ni-s’a retrimise g<51ă

10) Pe lista No. 30. Prin colecta d lui Demetriu 
Bai cană, not. cerc, in Bertnța: Demetriu Baicană 1 (1. 
10nă Șovrea, protopopă gr. or. 1 fl. lonă Chîrligă 20 cr 
lonă Petrușă 20 cr. Zahariă Tamașă 10 cr. 'l’odoră Ta- 
mașă 10 cr. Vasil.u Petrușă 10 cr. Dumitru Tamașă 15 
cr. tonă Ungură a Corneliei 1 fl. Andreiu Gheție 1 fl. 
lonă Cosmu a Grapini 10 cr. Petre Ungură 20 cr. Suma 
5 fl. 15 cr.

11) Pe lista Nr. 27. Prin colecta d-lui DemianăNe
chiti, învgț. in llva mică: Gregoriu Bancu, not. cerc.
(Feldru) 1 fl. Vasiliu Nechiti, preotă (Sebeșâ) 50 cr. Ni-
colau Cionca supra vigifo silv. (Feldru) 50 cr. Demiană 
Nechiti, învgț. 50 cr. Gavrilă Nechiti învgț. emerită 20
cr. Simionă Gaftone, primară 20 cr Precubă Jarda 10
cr. Suma 3 fl. v. a.

12) Lista Nr. 15, dela d-nulă Eliă J'igană învăț. în 
OdescI m-s’a retrimisă gălă

13) Pe lista Nr 47. Prin colecta d-lui Lauren ți u
Ca ba, preotă in S. N. Gorozlău: Laurențiu Caba 1 fl. 
Gavrilă Trifă prof. preparând. 50 cr. ,

14) Pe lista Nr. 9, prin colecta d-lui 16 nă Filip 
not. cerc, in Libotină: I6nă Filipă 2 fl. 50. cr. Grigore 
Perția 50 cr., Nicolau Pampa, jude 1 fl., Buda Alexa 
1 fl , Ioană Pmtea, jude com. 1 fl., Buda Dumitru 50 
cr., Heresiu Teodoră învgț. 50 cr. Nicolau Herman, din 
Rogoză 50 cr., Ioană Luciană 50 cr., Gregoriu Pintea 
50 cr., Thira Savulă 1 fl., Pavelă Buda 1 fl., Dumitru 
Buda, senatoră 1 11. Suma 11 fl. 50 cr.

15; Pe lista Nr. 35. Prin colecta d-.ui Bodor 
Sândor, notară cerc, in Dobriținasă • Salainon Her
man 40 cr., Veinstoi k lz-âk 10 cr., Ioane Filipă 10 cr., 
Bodor Sândor 40 cr. Suma 1 fl. v. a.

Atâtă contribuirile din primele 4 liste în sumă de 
122 fl. t3 cr., câtă si contribuirile din ultimele 11 liste 
in sumă de 35 fl., 15 cr. v. a. le-atnă primită și admi
nistrată la locufo destinată, despre ce chilămă, dândâ

acestă rațiociniu publică și reinoindă profunda năstr 
mulțămită atâtă față de d-nii coledanțl <â»0 și față d 
marinimoșii contribuitori.

Rtigămă iotă odată cu acâstă ocasiune pe onorații 
domni coleetanțl angagiațl, sg binevoăscă a ne retrimite 
câtă mii curendă listele ce le au la mână spre a-le pute 
chita și pe acestea pe cale publică și a ne încheia ast
fefo pe deplină rațiociniufo.

Alesiu Latișiu, Ioană Cohană,
contr. scol. cass. scol.

Ultime scirl.
Sofia, 16 Augustă. — Intr’unu ordină de 

armată, publicații adl, prințulâ dice: „Sunt con
vinsă, că gloridsa oștire bulgară se va entusiasma 
numai de o ideă, și îndeplinindu șl strictă jură- 
mentulu depușii, nu va putd fi făcută sS șovă- 
iască nici de cătră influențe esterne, nici interne*.

Londra, 16 Augustu. — Din Petersburgii 
se anunță, că guvernulâ rusă menține și acum 
candidatura prințului de Mingrelia pentru tronulii 
bulgară.

Roma, 16 Augustu. — Colera a începută 
sg scadă în Sicilia. Guvernulâ desfășură ener
gia contra funcționariloru negligențl. Mal mulțl 
primari, 37 medici și 24 farmaciști, care și-au 
părășitil locuințele de frica colerei, au foștii des- 
tituiți. O navă ce venea din Catania și vrea 
sg abordeze la Tropea în Sicilia, a fostă primită 
de locuitori cu împușcături și cu o plde de 
pietri. Primarulu a interijisâ abordarea navei. 
Guvernulâ a dispusă imediata destituire a pri
marului.

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a >Gaz. Trans.<)

PESTA, 18 Augustu. — Regele Milanu a 
plecată asgră la Csorbafiirdo.

SOFIA, 18 Augustu. — Scirea că Austro- 
Ungaria, Anglia și Italia au recunoscută pe prin
cipele de Coburg e falsă.

BABELSBERG, 18 Augustă. — împăra
tul ii a rgcitii. Eri n’a primită nici ună raportă.

DIVERSE.
Fanfaronada pedepsită. — La ună sală afo Un

gariei aprăpe de Vesprimă s'a serbat, suntă câte-va <Jile, 
o nuntă. Rudele și cunoscuții junei părechl au veDită 
din focurile învecinate in mare numără la acestă serbare. 
Intre alții a onorată pe junii căsătoriți cu presența lui și 
junele proprietară ală unei moșii aprâpe de Szolnok, co
rnițele Sândor S. Se’nțelege că la o nuntă țgrănâscă nu 
potă lipsi musicanțl țigani. După producțiunea Ioră, celă 
mai bătrână Țigană se duse c’o tăviță sg stringă con- 
tribuțiunile voluntare ale 6spețiloră. Când ajunse la co
rnițele Sândor, acesta, uitându-se cu dispreță pe tăviță, 
unde s’afla ună mică numgră de crueerl, cjise Țiganului: 
>Du te mai întâiu la ceilalți, apoi numgră câți bani vei 
fi căpătată și revino la mine ca sg-țl dau eu totă atâtă 
câți îți voră fi dată ceilalți». Bgtrînulă Țigană se grăbi 
a csecuta ordinulă și totdeodată povesti tuturora ceea 
ce-i cf'sese cornițele. Tiranii, ascultândă acâstă fanfaro
nadă îșl deșertară pungile și peste puține minute s’află 
pe tăviță peste doug sute florini. Fisionomia junelui co
mite se lungise (ăcendă computulă, dâr n’avu ce face, 
trebui sg plâleseă o sumă egală. Plecă făcgndu-șl jură- 
mentulă tăcută, că altă-dată va fi mai cu minte.

Editoră: Iacobă Mureșiauu.
Redactoră responsabilă : Dr. Aurel Mureșiauu.

ci itu fârte bine intr’ensele, că s6rta patriei are sg fiă in 
scurtă vreme încredințată unuia din copii sgi cei mai 
nobili, născută în zodia Leului in momentulă conjunc- 
țiunei Sdrelui cu Mărie. Copilulă acesta ești d-ta. mon 
seniore 1

Deși nu era încă vremea frumOsă a astro'ogifi ju
diciare, care nu ajunse la apogeu decâtă o sută de ani 
dup’aceea, insg credința in puterile supranaturale, în sorte, 
în vraje, în fermecătoriă, era p’atuncl aprope generală în 
Italia.

Podeslatulă era forte tare de îngeră, cu tote aces
tea imaginațiunea mișcătdre a țgrii lui nu’fo putea lăsa 
nesimțitoră.

Ambițiosufo Martinengo aucjindă prorocia acesta 
simțise că’i svicnesce inima; ochii ii scăpărau, simțea 
parcă boneta ducală pe capă. Se vedea suindă scara 
Uriașiloră și salutată de ună poporă intregă, când deo
dată i veni o bănuială.

Podestatulă cunoscea îndestulă guvernulă țgrii saie 
și căile piezișe pe carl-i plăcea sg umble; scia prea bine 
câtă lume se sfia de efo, de Martinengo, și-fo ura.

— Dâcă cumva astrologulă gsta va fi vândută Con
siliului de Trei! D6că Florentinufo gsta o fi vre-ună spion 
afo Inchisitoriloră de Stată!

Se putea ună astfefo de lucru.
Bănuindă der pe Florentină, podestatulă ii tăia vorba 

spuindu’i scurtă, că nu punea nici ună temeiu pe pro
rocia foi și că niciodată nu va crede in astrologia.

Prin urmare decă n’ai ce sg'ml oferi altceva, poți 
sg te retragi! tjise contele Martinengo.

Florentinufo. fără sg se turbure, spuse că era meș
teră în arta d’a fabrica otrăvurile cele mai subtile.

— Bine și așa, însg, din nenorocire, nu am pe 
cine se otrăvescă. Numai atâta scii ? ițise podestatulă 
batjocoritoră.

— Escelența Vostră găsesce că nu’i d’ajunsă? P6te 
că are dreptate Escelența Vostră, fiindăcă potă sg fabrică 
mașini grozave de rgsboiu, după cum sciu sg compună 
și focufo acela pe care numai împgralufo Constantină 
Porfirogenitulă scia să’lă fabrice.

— A, a I Și cum ai putută descoperi secretufo îm 
pârâtului aceluia? întrebă podestatulă totă batjocoritoră.

— Escelență, l’am găsită intr’ună manuscrisă de pe 
care se ștersese cerneala și pe care l’am putută citi nu
mai după ce am turnată peste efo o eomposițiă himică 
inventată de mine.

Lui Martinengo ii veni pofta sg ia pe Florentină 
de umgră și sg-lă asvgrle pe ușe afară, pentru ca să-fo 
învețe minte sg numai rîcjă de ună podestată. Insg după 
ce se uită mai bine la astrologă i se îinprăștiâ orice 
bănuială. Atunci se făcu ună revirimentă complectă in 
spiritulă podestalului. Se gândi că omulă acesta i-ar 
pută fi de folosă, și în focă sg-fo gongscă, se închise cu 
dânsulă într’o cameră secretă.

Din tțfoa aceea Florentinufo ajunse intimufo po- 
destatului Insg nu rgmase multă vreme in guvernă- 
mântufo Padovei. După ordinulă lui Martinengo se sta
bilise la Isola Bella, unde'șl instalase laboratoriulă in ca- 
tufo celă mai de susă afo uneia din aripile castelului, 
care se chema turnulă Răsăritului.

In sera <}ilei, când dase sgrbarea logodniciloră, după 

ce părăsi pe Felice Badoer și pe fiica Adriaticei urân- 
du-le călgloriă bună amândurora, Martinengo alergase în 
turnulă Răsăritului In laboratorulă alhimistului.

Florentinufo ședea răcțimată în cote într’o ferestră, 
de unde vedeai t6tă partea meridională a lacului, adecă 
partea unde trebuia să se îmbarce logodnicii ca sg plece 
la Peschiera.

— Ce faci acolo? ilă întrebă podestatulă.
Pe Florentină ilă apucă ună mică rîsă nervosă și 

răspunse netecjindu-șl barba:
— Hei, hei! vreu sg privescă ună mică incendiu 

pregătită de mine.
Podestatulă îngălbini și apropiindu-se de Florentină 

la care se uită țintă în ochi:
— Ești sigura celă puțină c’o să răușeseî?
— Te Indoeștl! — răspunse Florentinufo. — Stai 

ună ceasă celă puțină lângă mine aci in ferâstră și ai 
sg vetji a doua luntre, aceea în care trebue să se sue 
Bartolomeo cu noufo gondolieră, ai s’o veijl înecându-se 
puține minute dupg cealaltă.

— Cum așa?
— Ah, Escelență, iartă-mă! acesta’i secretufo meu/
— Ți-fo cumpără.
— Ei bine, eu îfo vândă pe nimică! Iți aduci a- 

minfe, după cum ne-am ințelesă amândoi, că ai porun
cită lui Bartolomeo, ca îndată ce se va îneca barca cu 
logodnicii, să aprin-jă pe luntrea în care se va sui efo 
o mașala (torță) care sg fiă pentru d-ta semnalufo că 
s’au îndeplinită întocmai poruncile ce i-ai dată.

_________ (Va urma.}



Nr. 173. GAZETA TRANSILVANIEI. I 887.

CtlzsajD la bârna da Vienn Bursa <le Bucuresci.
din 16 Augustil st. n 18*7.

Reută de aură 5°/0 . . . 100 60 
Rentă de hârtiă b»/0 . . 87.40
împrumutul^ căilord ferate

ungare......................... 150.50
Amortisarea datoriei căi- 

lorfi ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) ... 98 20

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

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

Bonuri rurale ungare . . 104.50
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4.50 
Bonuri rurale Bauat-Ti-

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

Bonur'. croato-slavone . . 104 75
Despăgubire p. dijma de 

vină ung.......................... 100.50
Iniprumutulă cu premiu 

ung..................................121 50
Losurile 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 băncel austro-

ungare........................ 885 —
Act. băncel de credită ung. 288.75
Act. băncel de credită austr.282.30 
Argintulă —. — Galbinl 

împărătesc) ................. 5 96

Cota oficială dela 3 Augusto st. v.

Cump.
Renta română (5°„). 92—
Renta rom. arnort. (5°/0) 94*/,

» eonvert. ț6°/0) 89—
împr. oraș. Buc. (20 ir.) 34*/,
Credit fonc. rural (7°/0) . 104*/,

>! >> (5°/o) • 89*/,
> » urban (7°/0) . . 103’/,

. (6%) • 93’/4
. . ’ (5°/o) • 87*/,

1887.

ven>i.
92>/,
95’/,
89’/,
36 —

105*/*
90‘m

103*/a
94*/,
87—

Cursuiu pieței Brașovu
dm 17 Augustii st. n. 1B87

. Napolerm-d’or: .... 9.9b
Mărci 100 împ. germ. . . 61 77
Londra 10 Livre* sterlinge 125 85

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

< • » Națională —
> Aură contra bilete de bancă . . 14.’/,
Bancnote austriace contra anrO. . 2.01

15.*/,
2.02

Bancnote roinâiiesel . . . . Cump 8 59 Vând. h 62
Argint românesc................. • • 8.55 • 8 60

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

Lire turcescl......................... » 11.20 > 11.26
Imperiali............................. > 10.20 • 10.24

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

Scrisurile fonc. »Albina > 6°/0 I 101.— • 102.- -

» ’ r> 5°/o • F 98.— - 99.—
Ruble Rusesc!..................... , » 108.— > 109 ’/,
Discontulă ... • 7—10»/s pe ană.

Nr. 431 — 1887.
ofie. vie Concursu.

Cu terminulu de 10 Septemvre a. c. st. n. se escrie concurs» 
pentru ocuparea următdrelorfi stațiuni învățătoresci în Vicariatulu Rodnei:

1. Stațiunea de învățătorii secundarii la scdla confesională gr. 
cat. din Leșin, cu salarii anualu de 150 fl. v. a. de priinitii în rate lu
nare anticipative din fondulu scol. cont. gr. cat. alu respectivei comuni
tăți, apoi cuartiru naturală și 6 orgii de lemne.

2. Stațiunea de învățătorii la scdla confesională gr. cat. din Re- 
brișdra, ce se deschide de nou pe valea numită: „Gersa,“ cu salarii 
anuală de200 fl. v. a. de primită în rate lunari anticipative din fondulu 
scol. gr. cat. ală respectivei comunități.

3. Stațiunea de învgțătoră la scdla gr. cat. din Găureni, cu sa
larii anualu de 80 fl. v. a., cuartiră liberă, 6 orgii de lemne și grădină 
de legume și aratu.

Doritorii de a dobândi vr’una din aceste stațiuni au să-și îndrepte 
suplicele lorii provâdute cu documentele de cualificațiune recerute în sen- 
sulu art. de lege XXXVIII din 1868 și art. XVIII din 1879 cătră 
respectivele senate scolastice gr. cat. pănă la terminulu defiptii.

Dela inspectoratulă scolastică distr. gr. cat.
Năsâudă, în 15 Augustă 1887.

Gregoriu Moisilft,
I_ 3 vicară episcop, foraneu.

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

1. Dela Brașovu la Pesta:
Trenulti de persone Nr. 307: 7 ore 20 de minufe sera. 
Trenulă mixtă Nr. 315: 4 ore 01 minută diminăța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
Trenulă accelerată Nr. 302: 5 ore 37 minute dimineța. 
Trenulă mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după ametji.

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

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

Trenulă 
Trenulă

a) Dela
») „
c) »
d) „

a) Dela
b) „
c) Din
d) „ 
t) r.

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

Â. Plecarea posteloru:
Brașovă la Reșnovu-Zernesci-Branii: 12 ore 30 min. după amăij'. 

„ „ Zizinii: 4 ore după amâcjî.
„ in Secuime (S. GeorgI): 1 oră 30 minute noptea.
,, la Făgărașft: 4 ore dimineța.
„ la Săcele: 4 Are dimineța.

B. Sosirea posteloru:
Rtșnovu Zernesci-Brunii la Brașovă : 10 Ore înainte da ameip. 
Zizinii la Brașovă: 9 ore a. m.
Sicuime la Brașovă: 6 Ore sera. 
Făijărașii la Brașovă : 2 Ore dimineța.
Săcele la Brașovă: 6 ore 30 minute sera.
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Publicatiunile „CANCELARIEI NEGRUȚIU
’ — GHERLA — SZ.-UJVAR. — ’

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

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

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

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

Petulantulu. Comedia în 5 ade, după Augustă

€• w e
e a e * e a e a a a a a

AMICULU FAMILIEI. ț)iară beletristică și enciclo- 
pedică-literară cu ilustrațiunl, Cursulă XI. — Apare 
în 1 și 15 cji a lunei în numeri de câte l1/,—21/, cole 
cu ilustrațiunî frumdse; și publică articlii sociali, poe- 
siă, nuvele, romanurl, suvenirl de călătorii ș. a. — 
Mai departe traclăză cestiunî literare și scientifice, cu 
reflesiune le cerințele vieței practice; apoi petrece cu 
atențiune vieța socială a Româniloră de pretutindenea, 
precum și a celorlalte poporațiunl din patriă și străi
nătate; și prin umorii dulce și satiră alesă nisuesee
a face câte o Oră plăcută familiei strivite de grijele Kofzebue tradusă de Ioană St. Șuluță Prețulă 30 cr. 
vieței; și peste totă nisuesee a întinde tuturoră indi- Carmen Sylva. Prelegere publică ținută în sa'ele 
viițiloră din familiă o petiecere nobilă și instructivă, gitnnasiului din Eiume prin Vincețiu Nicoră prof. giin-
— Prețulă de prenumerațiune pe anulă întregii e 4 II. 
pentru România și străinătate 10 franci — lei noi, 
plătibill și în timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN Revistă bisericescă, scolastică 
și literară. Cursuiu XIII. — Apare în broșuri lunare 
de câte 2*/,—3’/, cole; și publică articlii din sfera fu- 
turoră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, serbătorl și diverse ocasiunl, — 
mai departe studii pedagogice, didactice și scientifice- 
literarl. — Prețulă de abonamentă pe anulă întregii 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei noi, plă- 
tibili și în bilete de bancă și in timbre poștali.

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

Puterea amorului. Nuvelă
vinară. Prețulă 20 cr.

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

Opera unui omu de bine.
Continuarea nuvelei: .Idealulu pierdutu 
lina C. Z. Rovinară.

Fontâna dorului.
Simu. Prețulă 10 cr.

Codrenu craiulu
Simu. Prețulă 10 cr.

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

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

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

de Paulina C. Z. Ro-

originală de Paulina

Nuvelă
u

Prețulă 15 cr.
Nuvelă poporală

codrului. Baladă

originală. —
— de Pau-

de

de

Georgiu

Georgiu

Ii

I

i

parandiali), a învgțătoriloră și a altoră bărbați de scOlă, 
de V. Gr. Borgovană, profesoră preparandială. Pre
țulă unui esemplară cu porto francată 1 fl. 80 cr. v. 
a. In literatura nOstră pedagogică abia aflămă vre-ună 
opă, întocmită după lipsele scOleloră nOstre în măsura 
in care este acesta! pentru aceea îlă și recomandămă 
mai alesă Directoriloră și învățătoriloră ca celoră în 
prima liniă interesați.

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

Manuală de Gramatica limbei române -lentru sca
lele poporali in 3 cursuri de Maximă Popă profesoră 
la gimnasiulă din Năsăudă. — Manualulă acesta este 
aprobată prin Inaltulă Ministeră de cultă și instruc
țiune publică cu rescriptulă de dalo 26 Aprilie 1886 
Nr. 13193. — Prețulă 30 cr.

Nu mă uita. Colecțiune de versuri funebrall, ur- 
Prețulă redusă (dela 1 11 20 cr. la) 60 cr. mate de iertăciuni, epitafiă s. a. Prețulă 50 cr.

Carte conducetore la propunerea calculărei în 
scola poporală pentru învățători și preparancjl. 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 forte frumosă ilustrată. Pre
țulă unui esemplară broșată 40 cr. legată 50 cr. le
gată în pânză 60 cr. legată mai fină 60, 80, 90 cr. 
1 11 , în legătură de luxă 1.50—2.50.

MiculO mărgăritaru sufletescii. Cărticică de ru
găciuni și cântări bisericesci — frumosă ilustrată pen
tru pruncii școlari de ambe secsele. Cu aprobarea 
jurisdicțiunei sup. bisericesc!. 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 iedne fru- 
m6se. Prețuia unui esemplară trimisă franco e 10 
cr.; — 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 frumose Prețulă unui esemplară 
espedată franco e 10 cr.. 59 esemplare 3 11., 100 esem
plare 5 fl. v. a.

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

nas. Cu poriretulă M. S. Regina României. Prețulă 
15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Butieescu. Unu volutml 
de 102 pagine, cuprinde 103 poesii bine alese și a- 
rangiate.

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

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

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

Renascerea limbei românesc! în vorbire și scriere 
invederită și aprețială de Dr. Gregoriu Silași. (Opă 
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 Românu Cartea I. II. III. 
IV. cuprinifendă materii forte interesante și amusante. 
Prețulă la tote patru 1 fl., câte una deosebită 30 cr.

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

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

Economia pentru scOlele
II. Prețulă 30 cr.

îndreptară teoretică și 
meutulu intuitivă in folosulă

popor, de T. Roșiu.

co-
co-

Ed.

practică pentru invăță-
eleviloră normali (pre-

Tipografia ALEXI, Brașovă.
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