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picea mai dăunădl o fâiă prusiană, că prin

țul fi de Coburg ar pută se între nestinghiritu în 
Bulgaria, dâră nu se scie cum va eși de acolo.

De aceste cuvinte ne aducemu aminte fără 
voia, când cctimu articolele foiloru oficiâse din 
Petersb urgii și Berlinu, și când ni-se spune, că 
cabinetele se înțelegi! tocmai acum asupra răs
punsului ce se-lu dea la nota turcescă și că se 
vorQ uni t6te în părerea, că suirea pe tronă a 
prințului Ferdinand de Coburg este unu actU 
ilegală, care stă în contrazicere cu tractatului 
dela Berlină.

In Berlinu domnesce părerea, că prințulu 
de Coburg a plecată în Bulgaria de capulQ lui, 
fără a fi primită măcarO sfatulu uneia dintre 
marele puteri. Acolo se mai crede, că și Anglia 
se va alătura la protestulă în contra violărei 
tractatului de Berlinu.

Altfeliu privesce lucrurile foia rusescă „No- 
voie Vremja“. Ea pretinde, că prințulu de Co- 
burgu se bucură de aprobarea secretă a unoră 
anumite cabinete, cari nu se interesâză de per- 
s6na lui, ci au voită namai să grăbâscă eveni
mentele din Bulgaria spre o mare catastrofă, 
care să silâscă pe Rusia de a eși din reservă sa. 
Dâr — dice fâia rusă — evenimentele, ce le 
accelerâză venirea noului prinții, voru avă unu 
resultată cu totulă diferită de celă ce îlă dorescă 
cei din Viena și din Berlină.

Și mai aspru vorbesce încă „Journal de 
St.-Petersbourg“ și „Gazeta de Moscva“. Cea 
din urmă acusă pe Turcia, că ar fi cu două fețe 
și Zice, că Rusia o va trage la răspundere, dăcă 
nu va fi în stare să restabilăscă ordinea în Bul
garia și Rumelia orientală pe temeiulă și în sen- 
sulă strictă alo tractatului de Berlină.

„Gazeta de Petersburgă11 numesce procla- 
mațiunea prințului de Ferdinandă o adevărată 
provocare și încurajare a Bulgariloră de a se li
bera de tăte îndatoririle față cu Europa. Acâstă 
fâiă aprobă totodată articululă Z>!U'U^U’ bismarc- 
kiană, esprimându-șl speranța că tăte celelalte 
puteri voră judeca în același modă purtarea prin
țului de Coburgă, care s’a aruncată orbișă în 
aventuri.

Cu alte cuvinte, Rusia doresce ca tăte pu
terile să se alăture la protestulă ei, și ceea ce 
este mai ciudată, în lungulă șiră ală faseloru prin 
care''trece întrâga cestiune bulgară, marele pu
teri nu voră avă încătrău și voră trebui, vrând0 
nevrendu, să împlinâscă voința Rusiei, și acâsta 
din simpla causă, că Rusia a declarată că în 
casulă contrară nu se va mai considera obligată 
prin tractatulă dela Berlină.

Este evidentă, că Rusia de multă doresce 
să ajuugă la acestă sferșitu, căci numai tracta
tulă dela Berlină este care o împedică de a și 
ajunge scopulă. ocupândă Bulgaria cu forța.

Etă der, că dreptate amu avută, când amă 
susținută, că încurcătura se începe din nou, său 
așa Z'cendu în a doua edițiune.

Tăria politicei rusesc! consistă în faptulu, 
că de o parte ea împedecă ori ce consolidare a 
lucruriloră în Bulgaria, de altă parte se ține în 
reservă, ferindu-se de a provoca ea însăși con- 
fiictulă, dâr în același timpu amenințândă pe 
Turcia cu ocupațiuni în provinciile sale asiatice, 
pentru care de altmintrelea Rusia nu perde nici 
unu momentu a-și pregăti tăremulă.

Interesantă este în privința acâsta părerea, 
Ziarului englesu „Standard,“ care susține că cu 
tdtâ pasivitatea Rusiei lupta va veni, pentru că 
este neînlăturabilă, Bulgaria trebue să se orga- 
niseze înăuntru. Sârtea Bulgariei este nedeso- 
lubilă legată de sdrtea Europei. Ori ce s’ar în
tâmpla în fine în Bulgaria, atârnă de evenimen
tele ca se aștâptă la Rinu, și în curendu prințulu 
Ferdinand va sta cu o mare și interesantă oca- 

siune, ce i se va da spre a-șl descoperi calită
țile lui.

Cine scie, dăcă acestă momentu nu este 
multă mai aprâpe decâtu cum crede chiar „Stan 
dard“. Din Babelsberg ne sosesce soirea, că îm- 
păratulă Willielm este ârăși greu bolnavă. Dâcă 
s’ar întâmpla să închidă ochii pentru totdâuna, 
negreșită, că se va da naștere unei confusiunl, 
ale căreia urmări nimeni nu le p6te prevede-

Pressa rusă și prințulti de Coburg.
„Journal de St. Petersbnrg“ Z’ce;
Din diua în care prințulă de Coburg a preferită să 

asculte de sfaturile emisariloră bulgari, in locă de ale 
puterilorQ, răspunderea aventurei și a violărei flagrante 
a dreptului puterilorQ și alQ Forței ii incumbă lui in in- 
tregulQ ei. Nici o putere, ca și Rusia, nu păte să ad
mită viliditatea alegerei sale și a luărei in posesiune a 
puterei. întreprinderea prințului de Coburg nu se înte
meiază pe nici o specie de titlu său de dreptă, ci con- 
stitue o atingere indrăsneță a drepturilor^ puterilorQ ast- 
felă cum suntă stipulate prin tractatulă dela Berlină. 
Dăcă place puterilorQ să admită violarea acestora drep
turi, pole să-și închipuiască eine-va (ă Rusia va rămâne 
singura lord apărătore? Pe timpulă când era la Eben- 
thal, prințulu făcea să se proclame, că plecarea sa la 
Sofia ar fi semnalulU ușurărei crisei, der acum prințulu 
e dată condueălorilorU, e!U nu pole să i impede/e să ur
meze opera lorQ de ură și de răsbunare, după cum și 
aceștia nu l’au desconsiliatU să ceară binecuvântarea dela 
Roma, in momentulă când își propunea se inârgă să gu 
verneze unU poporQ ortodoxă.

Cerculara Porții câtră puteri.
fîtă după o telegramă din ConslantinopolQ analisa 

circul rii ce Părtă a telegrafatQ la 13 Augusta repre 
sentanțiloră săi din streinătate, in privința Bulgariei :

După ce amintesce: 1. împrejurările alegerii prin
țului Coburg; 2. Declarațiile lui că nu se va duce în 
Bulgaria până ce alegerea sa nu va fi aprobată de Părtă 
și de Puteri; 3. Sfaturile ce POrla a dată prințului d'a 
nu se duce în Bulgaria pănă ce Puterile nu se voră în
țelege între ele, —Porta semnalâză intrarea Prințului in 
Bulgaria și arată gravitatea acestui faptă din punctulQ 
de vedere alQ tractatului din Berlin.

Circulara conchide cjicendă, că guvernulă imperială 
abținăndu-se dela ori ce relațiunl oficiale cu prințulQ de 
Coburg, doresce să cunoscă punctulQ de vedere ală Pu
terilorQ în ceea ce privesce modulă purtării prințului, 
natura instrucțiunilor^ date de cătră Puteri agențiloră 
lord din Sofia și vederile și aprecierile lorQ in privința 
inijlocelorQ d'a resolva cestiunea și d’a aplana dificultă
țile politice.

Prințulti de Coburg iu Ternova.
La banchetulă dela 15 Augusto n., ce s’a dată in 

Ternova, prințulQ Ferdinand I a răspunsă in limba fran- 
cesă la mai multe discursuri. Intre altele a asigurată pe 
oficerl, că cu ajutorulă armatei și alQ poporului va re 
sista tuturoră dușmanilorQ interni și externi. EiQ e gala 
să ’șl sacrifice vieța pentru feiicirea Bulgariei, noua sa 
patriă. Prințulă a mai declarată, că e mândru a succede 
unorQ regenți, cari prin patriotismulă loră au știută să 
scape pe Bulgaria din crisa, prin care a avută să treeă 
in timpulQ din urmă. Totodată a disă că va respecta 
totQ ce portă numele Alesandru și va manține totă ce a 
lăsată prințulQ Alesandru țării, căci densulă constată cu 
bucuriă de câtă iubire se bucură densulă în țeră. Apoi 
a pusă in perspectivă regentului Mulkurow rangulQ de 
colonelă și pentru sine a acceptată rangulă de colonelă 
onorară ală regimentului din Târnova.

In fine principele a îngenuncliiată spre a primi bine
cuvântarea clerului. La plecare a fostă dusă pe umeri 
de oficerl pănă la trăsură.

Prințulti de Coburg la Filipopold.
PrințulQ a plecată la FilipopolI unde a sosită pe 

la ainetjl. 0 mare recepțiune i-a fostă pregătită. 0 
escortă cu trâmbițe a însoțită cortegiulă dela Târnova 
pănă la strâmlârea dela Șipca, unde se opri pentru a 
dejuna la S-tulă Nicolae. PrințulQ plecă și străbătu în 
urmă Kazanlîkulă și dormi la Calofer.

La 18 Augustă n. Prințulă Ferdinand a intrată 
în Fii popoli. O salvă de 100 tunuri a salutată sosirea 
sa. Trupele de infanteriă, de artileriă și de cavaleriă 
formau gsrda pe parcursulă cortegiului. Autoritățile ci
vile și militare primiră pe prințulQ dinaintea orașului. 
O grămadă de lume se strînsese pe strade. Prințulă era 
călare, însoțită de colonelulă Popoff, de maiorulă Pe- 
troff și de alțl oficerl. Elă fu salutată de strigăte de 
ura simpatice, străbătu orașulă, fârte bine împodobită, 
pentru a merge la casa ce Alteța Sa va ocupa pe tim
pulQ șederei sale acolo. PrințulQ nu s’a coborîtQ la 
conacQ. Pe piață in mijloculă orașului, sub ună portic 
formată din mănunchi de arme, clerulă cu metropolitul 
Gervasius aștepta pe prință care porni spre catedrală 
pentru a asista la Te-Deum In fața tuturoră caseloră, 
grupe de Bulgari, Turci, Greci staționau de dimineță. 
Privirea era pitorâscâ ; orașulă forte animată.

Cestiunea ministerială nu e încă resolvată.

Din afară.
„Wiener Allgemeine Zeitung11 vorbindâ de 

articululu „Gazetei Germaniei de Nord“ asupra 
afaceriloru Bulgariei, dice că atitudinea ostilă a 
Germaniei față cu Bulgaria era de prevăZută, 
dâr că Z'sa gazetă are nedreptate de a face pe 
Bulgari răspundătorl de greutățile de față. E 
Rusia mai multu care împedică întârcerea ordi- 
nei în Balcani și amenință pacea. De altmin
trelea, ar fi muncă perdută pentru Germania de 
a voi să câștige favârea Rusiei apropiindu-se de 
vederile acestei puteri în cestiunea bulgărâscă.

Protestarea Rusiei și articululă „Gazetei Ger
maniei de Nord“ suntu socotite în Londra că 
resultatele conferinței ce prințulu de Bismarck și 
cornițele Șuraloff au avută Vineri în săptămâna 
trecută. Se crede că d. de Bismarck va observa 
o mare reservă, pentru a preveni o apropiere 
mai strînsă a Franciei cu Rusia. E cu putință 
chiar să rechieme pe representantulâ Germaniei 
dela Sofia.

„Fremdenblatt11 constată, că corpulă consu
lară din Rusciuk, pe timpulQ sosirei prințului de 
Coburg, n’a înălțată pavilionele sale, nici n’a in
tervenită intr’un cliipQ âre-care, ci a observată 
o reservă extremă.

In Meță au sosită la 17 Augustă n. dela 
Hamburgă și dela Saxa, via Strassburg, nume
roși membri ai Associațiuniloră, militare, pentru a 
visita campulu bătăliei și a depune corâne pe 
morminte.

SOIRILE PILEI.
In comitatulQ Brașovului s’au plătită pe luna 

lui Iulie in darea directă 14,697 fi. 84 cr., adecă mai 
puținQ cu 3285 fl 58*/a cr., ca in luna trecută. Peste 
fotă în comitatu'Q acesta dările se incasăză fărte slabă; 
în darea directă s’au încasată cu 8624 fl. 1»/, cr. anulQ 
acesta mai puțină ca în anulă trecută. — Totă semne 
de .fericire» 1

—x—
Din Câmpia ni-se comunică o veste fărte tristă 

pentru țăranii noștri agricultori. Seceta, ni-se spune, 
că așa este de mare, încâtă cucurutjulă e mai us
cată ; recolta lui e perdută, mai alesă deeă este târZiu 
sâmenată. De observată e, că poporulu din Câmpiă mai 
numai in recolta cucuruzului își are puse speranțele sale.

—x—
Foile din Pesta raportâză despre următorulă casă: 

»Direcțiuuea financiară din Pesta a primită însciințare 
anonimă despre o înșelăciune, în urma căreia statulă 
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sufere o daună de 30,000 fi. Speditorulă societății pe 
acții pentru fabricarea berii din Steinbruch, ună omă 
avută și respectată, a comisă aceslă înșelăciune. Elă 
avea să trasnporteze berea din» Steinbruch la Budapesta 
pentru restaurantele de acolo. La barieră plătea darea de 
consumă pentru berea importată, er la reintorcere bu- 
tăiele gole le umplea cu apă și pretindea pentru ele res
tituirea dării de consum, sub cuvântă că berea nu s’a 
desfăcută în Pesta. In modulă acesta a ișeiată fiscală cu 
suma de 30,000 fl., âr organele competente n’au aflată 
înșelăciunea, până ce n’a venită denunțarea anonimă.

—x—
Pentru furnisarea de pături albe de cai necesare 

cavaleriei glotașe, ministrulă unguresc de honvetp a pu
blicată concursă, la care potă prrtieipa numai indus
triași unguri, spune >H. Z'g « —Comentară nu mai 
trebue.

■—x —

Junimea român ă d i n Și r i a (Vilagos) și gi u ră 
va da ună Bală, Duminecă in 16/28 Augustă a. e. în 
• Sala Ospătăriei mari" de acolo. Venitulă curată este 
destinată pentru dăunații de tocă din Curticiu. Pentru 
comitetulă arangiatoră: Ștefană M. Petroviciu preșe
dinte, Aloisa Sida cassiera. Prețulă de intrare: pentru 
persănă 1 fl. pentru familiă 2 fl. 50 cr. Inceputulă la 
8 6re sera. Ofertele mărinimose se primescă cu mulță- 
mită și pre cale Ziaristică se voră chita. In fimpulă 
pausei se va juca joculă istorică ală «Căiușeriloră» de 
mai mulțl tineri români din Șiria (Vilăgos).

• Convorbiri literare» din Bucuresci, în Nr. 
5 dela 1 Augustă conține: Duiliu Zamfirescu. — Sub- 
prefeclulă (Novele); Lflzăr Șaineanu — O pagină din 
istoria medievală; Schiller — Maria Stuart (Actulă IV), 
trad. metrică de lacobă Negruzzi; Cervantes — Don 
Quijote de la Manc-ha, trad. de S. G. Vărgolici (Urmare); 
Wilhelm de Kotzebue — Lascară Vioi eseu, trad. de A ■ 
A. S. — Stingerea eternă; Pe malulă apei; Pe Iacă; 
M lancoliă; Totu i jale; Eugeniei (poesii); Bibliografia.

Din fru măsele melodii românescl de pe 
Mureșă a compusă d-lă Klein Mor jon. ună valsă 
pentru piano, sub titlul .Maros bangok keringo», 
care se află de ven^are la librăria propriă a autorului 
In Aradă. Prețulă 1 fl.

Dou6 înteinpinăii.
Din causa îngrămădii ei materiei, n’ainii putută pu

blica pănă acuma nesce în'empinări, ce ne-au sosită în 
cestiunea alitudinei preoțiloru noștri la alegeri. Preotulă 
română din Sălagiu, Grațiană Fionta, se simte atinsă 
prin corespondența de sub Rezu, apărută în Nr. 133 ală 
făiei ndstre, deoreee acolo se vorbes :e de paro hia sa, 
Cațielulă română, ca de ună centru ală unehiriloră elec
torale guvernamentale. Nu nitnlă preo'ă susține, că in 
rândulă acesta, comuna Cațielulă română din cerculă 
electorală ală Zelăului a observată o atitudine mai co- 
re tă ca altă-dată.

Din aprăpe 80 de alegători ai acestei comune — 
Zice păr. Flonta — abia șl-a putută inciripa partida gu- 
vernamentală 7 alegătoii, intre cari primarule și 2 ji
dani, cu t6te că bani au primită 50—60 alegători câte 
2 fl. de personă. Lauda ce se face in cele naționale fos
tului preotă din Cizeriu, G. Cardoșă, a jignită, Z'ce d-sa, 
în ambițiunea națională pe preoții de sub Bezu .și la în- 
demnulă unora din aceștia se vede silită a spune, că 
d-lă Cardoșă nu merită aceslă m ire di; lincțiune. La ale
gerile din periodulă trecută electorală, d-lă Cardoșă a 
fostă însuși unulă din aceia, cari au votată pentru 
guvernă.

Preoții români de sub Bezu au respinsă arginții lui 
Iuda, cu cari au fostă imbiați și au ținută cu toții strînsă 
la passivitale, 6r dâcă pe poporă nu l’au putută feri de 
corupțiuni, cari de astă dală au fostă mai mari ca tot- 
deuna, se pole ușoră pricepe de acolo că 7800 fl. ajspe- 
sată din incidentală acestora alegeri candidalulă guver
namentală Lorincz, și alți 2500 fl. partida oposițiunei. 
Decă d lă Cardoșă, ca preotă ală Cizeriuiui iu cursă 
mai bine de ilece ani, ar li disciplinată pe poporală său 
cu atâta energia în cele naționale, nu s'ar pute pricepe, 
cum de abia la ună ană după depărtarea sa, poporulă 
din Cizeriu, împreună cu invățătorulă Liseană și cu toți 
ceilalți au alergată la tocana ungurăscă?!

Cum se potrivesce cu lauda necondiționată ce o 
fare preoțiloră de suă Beză, cari n’au putută ține în 
(ren pe credincioșii loră poporeni, împrejurarea, că în 
același cercă ală Zălăului totuși s’au aflată unele co
mune, ea Boița, Bănișoră, Bestolțulă mare, unde preoți 
și poporeni la olaltă au opusă unehiriloră dușmane cea 
mai strînsă solidaritate națională? De ce n’au dovedită 
preoții din celelalte comune măcară pe jumătate aceslă 
succesă ?

Cu piivire la raportulă ce ni se trimisese despre 
decursulă alegerei de deputată din Turda, publicarămă 
in Nr. 14-7 ală foiei năslre o rectificare, în care s’a Z's, 
că nu sunlă adevărate cele scrise cu privire la persăna 
respectabilului preotă din Copandă, d-lă Ioană Bă tă
cea nu. Tot in sensulă acesta ne trimisese o rectifi
care și d-lă Pătăceanu, prin care ne arată cu doveZt 
vrednice de creZămentă, că d sa nu numai n’a călcatu 
solidaritatea românescă, ci tocmai din contră a ostenită 
și a făcută totă posibilulă pentru observarea ei. Ade
vărată <ă alegătorii români din comuna sa au fostă luați 
intre baionetele gendarmiloră și duși la alegere, acesta 
însă s’a întâmplată in absența d sale Chiar și referitoră 
la per.-ona sa s’a dată ordină să fiă tirîtă la alegere, 
să fiă pusă pe trăsură, și dâcă nu va vie de bună voiă, 
să fiă dusă la alegere legato în fiere. Numai la ame
nințarea, că va cere ajutorulă forței fisice a poporeni- 
loră săi, i-a succesă d-lui preotă Pătăceanu să scape 
de acestă batjocură. Că ar fi vrută să corleșescă pe 
alegătorii români uin Ce nulă deșertă în favoru.'O candi
datului guvernamentală, nici prin gândă nu i-a trecută 
d lui Pătăceanu. D-sa la diverse ocasiuni ne arală că 
a desvoltată o energică activitate pentru causa româ- 
neseă și declară că aiăsta o va face pănă la mărie, 
pentru că Bomână a fostă, Bomână este și ca Română 
va și muri. Ne încredmțezâ tot-odată d 10 Pătăceanu, 
că Bomâmi din acele părți voră ține pe viitură mai 
strînsă la solidaritatea națională. DumneZeu să le 
ajute !

Acte „patriotice11 uuguresci.
Diarulă ungurescă „Hunyad" dela 13 Augustă ne 

inlăți.șeză urmltorulu tablou alu «patriotismului» un- 
gures 0 :

Pe ună profesoră (8 Imlmeister) din Braga, cu nu
mele Pavelă .laroslnv, l’au adusă păcatele pe valea Ha 
țegului, ca să facă studiu de botanică. A sosită in Lu 
peni forte obosită, s’a dusă in cârciumă și și-a coman 
dată mâncare. Băieșii (lucrătorii de mine) cari petre
ceau acolo, priveau cu ochi suspecțl asupra străinulu 
domnă, alo căruia insoțitoră avea la sine nisce instru
mente de tinichea, er elă iși intinsese înainte o ehartă 
mare, pe care începuse a-o studia. Băieșii au creZută 
că acesta Ză'1 nu pole fi nitnicO altu, decâtă spionă, și 
încă spionă musvălescă. Se 10 prindemu deră.

Mai ânteiu însă ar li bine să i se ceră pașaportulă. 
Blândulă Boemă cu multă modestiă presentâ pașaportulă. 

Băieșii l’au trecută prin mâni dela unulă la altulă, fără 
a-lă pute însă înțelege, fiindă că era scrisă in limba 
germană.

După mai multă esaminare, toți s’au unită în cre
dința, că pașaportulă este falsă. Ilă înhață de gâtă pe 
Cehă, ilă ducă la casa unui băiașă și fără nici ună par- 
donă îlă arestâză. Botanicu.lă desperaes — Zice »Hu- 
nyad“ — ba pole chiar și gânduri de a se sinucide îi 
trăsniră prin capă; intru aceea nisce gendarml, fiindă 
incunoseiințați despre casă, se presentară la fața locului, 
aflată pașaportulă in ordine și în locă de a escorta pe 
botanică, escortară pe băiași ia fisolgăbirăulă din Be- 
troșem. La interogatoriu ună băiașă Zisese, că l’a sus- 
piționată pe respectivulă profesoră, fi ndă că are barba 
unui omă certată cu poliția.

In realitate însă nu îngrijirea de patriă i-a îndem
nată pe băiași la faptulă acesta, ci pofta de a jefui. Pen
tru ca să-și ajungă scopulă, au creZută de cuviință să 
facă și ei ce face lumea, să se facă «patrioți", căci 
seiau ei bine, că sub scutulă «patriotismului" ia noi 
multe se potă face. Băia.șii «patrioți" s’au arătat aplicați a 
libera pe pretinsulă spionă muscălescă pentru o sumă 
de 300 fl

Der — Zlce .Hunyad» — ună magistru de scălă, 
și încă ună cehă, de unde să-ți aibă în busunară 300 
fl.?! — Aslfelă pactulă între spionă și „patrioți' nu 
s’a putută face șî în cele din urmă întâmplarea aduse 
cu sine, că pofta de jafă a băiașiloră nu s’a putută rea- 
lisa nici chiar sub masca «patriotismului".

„Hunyad" nu află nimică de condamnată în epi- 
sodulă acesta, descrie faptulă în colori fărte comice, sa- 
ttrisâză pe modestulă profesoră străină și vrea să pro
ducă rîsă cetiloriioră săi din acestă „patriotică" inci
dență. „Kolozsvar" însă mustră pe ,Hunyad" pentru 
nesocotința acesta și-i dă incidentului ună caraeleră mai 
seriosă, căci — Z'ce elă — acestă bielă de magistru 
școlară cehă va merge acasă încărcată de urâ contra 
Maghiariloră, va seni ura acâsta și în elevii săi, căci ii 
stă în putință, și apoi acești magistri de scălă voră 
face așa nume rău și atâta pagubă Ungariei, pe câtă 
folosă abia în Zec* de ani decă să pote câștiga.. .

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

PESTA, 19 Augustă. — Miniștrii Baross și 
Szeclienyi au plecat să esainineze Porțile de feru.

PESTA, 19 Augustă. — F6ia oficială pu
blică numirea canonicului Buhics ca episcopii alu 
Cașoviei.

BABELSBERG, 19 Augustă. — La prâu- 
dulu de gală, împărâtăsa ridica unu toastă pen
tru împăratulu Frauciscft Iosifu. — Impăratulă 
Vilhelm e bolnavă,.

MOSCVA, 19 Augustă.— „ Vjedomosti“ cere 
ca llnsia se întreprindă o acțiune energică contra 
Bulgariei; ocupațiunea ei insă deocamdată nu e ne
cesară. Turcia e responsabilă, decă Bulgaria și 
liumelia nu intră în starea prescrisă de tratatulă 
din Berlină; eventuală Rusia va ocupa Trape- 
zuntb si Erzeruui.

PESTA, 20 Augustă. — Maiestatea Sa a 
întemeiată medalia de aură a unui nou ordină 
pentru arte și sciințe. A decorată cu ea pe ca- 
noniculă Franțois, pe istoriculă Salamonă, pe 
statisticulă Keleti, pe pictorii Benczur și Mun-

BERLIN, 20 Augustă. — împăratulu a ră
cită și sufere de dureri reumatice.

FOILETON!'.
(32>

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

XI.

Trădătorii!....
— Da, i-am poruncită chiar să scuture făclia de 

trei ori.
— Ei bine, să fi încredințată că n’o să apuce să 

o scuture de trei ori și luntrea o să s’aprinZă, fiindcă 
este unsă cu materii iotă așa de inflamabile ca .și fos- 
forulă și puciăsa.

— Și ești sigură ? . . .
— Că peste ună cesă ai să scapi de sergentnlă 

Barlolomeo, care scia prea multe lucruri. Da, stăpâne.
— Ai mersă prea departe! ii Zlse podestatulă in 

cruntândă sprinceana.
— lartă-mă că m’am gândită tare, Escelenlă! Zise 

Florenfinulă întorcendu-se să se pună âr cu cotele pe 
ferâsfră.

— Bine! Destulă ! răspunse Martinengo ră-tiiă. Insă 
se pu-e și elă cu cotele pe ferestră alături de Florentin.

Podeslatulă era vinătă. Fruntea-! era brobonată 
de sudbre, se uita în văzduh și părea că vede ună spec- 
taculă închipuită, âr de pe fața lui ghiceai emoțiunea 
grozivă ce i pricinuia tragedia ce se juca, acolo, în ima
ginația lui, pe locă, unde vânlulă nu ridica uid o cută.

Deod-ită podestat dă sări in susă Z,cendă :
— Nu, nu! e grozavă s’o veZî perindă astfel1' !
— Der ce ai stăpâne? ilă întreba Fiorentinulă.
Martinengo îlă luă de brafă și arătăudu i departe 

laculă liniștită, ale cărui talazuri sclipeau la lumina 
lunii. Zise:

— N’o veZI cum s’afundă in apă? Nu, nu ! nu vreu. 
Am să mă grăbescă îndestulă pentru ca s’ajungh la 
vreme s’o smulgă din brațele acelei morți fiorose!

— Ce felă! stăpâne., vrei?... Z>se Fiorentinulă în
cremenită.

— Unde este legată luntrea pe care țl-am dat’o? 
întrebă podestatulă răstiiă.

— In capulă aleei care duce dela partea occiden
tală a insulei la tumulii Băsăritului! răspunse astrologulă.

■— Bine, alergă!
Și podestatulă Z'i'ândă vorbele acestea iși învălă

tucise mantaua pe brață, pentru ca să pâtă să mârgă 
repede.

Fiorentinulă se sculase gata să-lă insoțâseă.
— Te oprescă d’a veni după mine. Bămăi aci și 

așteptă ordinile mele! Z se podestatulă scurtă și po- 
runcitoră.

Ună ininută dup’aceea Fiorentinulă văZu pe podes- 
taf.dă l’adovei fugindă ca o nălucă pe sub copacii aleei.

Acum să ne intărceină pe iacă să vedemă ce face 
Felice și fiica Adriaficei in momentulă când se înâcă.

Felice, care ține pe Veneția slrinsO în brațele sale, 

deocamdată nu se împotrivi mișc rii care i lira p’amân- 
doi în fundulă apei. îndată ce se găsi îutinsă pe nisi- 
pulă subțire, tenărnlă patrieiană — cu iuțela de intui- 
țiune, care ne vine câteodată intr’ajutoră in marile crise 
prin cari trecemu — să gândi o jumătate de secundă la 
ceea ce trebuia să facă.

Deocamdată i se păru învederată lucru că și elă 
și logodnica lui căZuseră intr’o cursă. De aceea, în 
locă să se înalțe in liniă drepfă pluti între două ape și 
nu se ivi la suprafață decâtă când nu mai putu răsufla. 
Puindă atunci capulă Veneției d’asupra apei, eu cea mai 
mare precauțiune posibilă, rămase aprăpe nemișcată <â- 
teva minute, făcendă numai mișcări imperceptibile pen
tru ca să se mănțiă la suprafața lacului.

Atunci numai îndrăsni să se uite inprejură : era li
niște. S’auZea sgoinotulă lopețiloră cari băteau apa în- 
cadență; ucigașii lui fugâu.

Felice se gândi la scăpare, lucru de care nu des
pera, așa de muliă se încredea elă în dibăr-ia lui de 
înotăloră proverbială în Veneția; elă își im Ironia -ă 
este aprăpe de Peschiera, înșelată fiindă de nisce lumini 
pe cari le Zărea departe. Luminile acestea i a ă au lim
pede ținta ce urmărea elă și spre ele începu se se in- 
drepteze eu o energiă curagiăsă.

Deodată i se păru lui Felice că o lumină mare 
care s’aurindea la spatele lui lumina tdtă partea a cea 
a lacului. Trebuia să fie ună incendiu undeva, negic.șită 
la lsola Bella, la castelulh podestatului; insă lui putină 
ii păsa; nici nu întârse măcară capulă să văZ* ce era.
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LONDRA, 20 August. — In camera torpi
lorii ceti Salisbury proclainațiunea care declară 
Lga irlandeză națională de o societate periculdsă 
statului.

MASSAUAH, 20 Augustă. — Savoirou a 
fostă liberată și a sosită aci

Agricultura în Germania.
O escursiune agricolă făcută la] Rosalii 1884 în provincia Sacsonia-

Ocnele și industria dela Stassfurt.
(Urmare.)

Sărurile dela Stassfurt, ce se vândă aZt in piața de
îngrășăminte suntă :

Numele Kali in °/0
prețuld de

inajă (100
1 funtâ în fe- 
aici germani.

Carnalii a brută .

funțl) în
mărci*) germ

10,5 — 11% 0,46 m. 4,4 f.
Kainita brută. . 12,4 ■ 0,81 . 6,5 ,

„ amestecată 
eu21/a°/0 prafă de turbă
nemț. Torlstreu . . . 0,85 „ —

Krugita brută. . 9—10 „ 0.70 „ 7 .
Chlorkali (CIK) de

3 ori concentrată . . 31,5% 4,00 • —
Chiot kali de 5 ori conc. 50,0 % 6,55 , 11,1 „

, de 90% . . 56,75% 6,75 • —
, de 95% . . 60,00% 6,85 . —
„ de 98°/0 . . 62,00% 7,05 , 11,04 „
Dela fabricațiunea teehnică se vândă ca rămășițe:

Sulfată de Kali brută
(K, SO,) 1 . . . . 8 % 0,60 » 7,5 ,
Sulfat de Kali brută II 9,75 » 0,70 „ —

„ , „ curățită
cu 97% K, S04 8,60 „ 17,2 „
Sulfat de Kalimagnesia 25,5°/o K 4,15 < 16,3 „

Mari erau speranțele chimiștiloră agricoli când in 
anulă 1854 se găsiră in ocnele dela Kalusz în Galiția 
deposite bogate de Chlorkali celă mai curată — Sylvină. 
Ele rămaseră insă neîmplinite, fiindcă in curândă se do
vedi că Sylvina nu se allă în ueposite și straturi mari, 
cari se renteze o esploatațiune sistematică, ci numai in 
formă de cuiburi. Adi se scote de acolo numai Kainită. 
Nu putemă atrage destulă atențiunea ingineriloră noștri 
de mine și a geologiloră români asupra acestei împre
jurări, ca la lucrările și studiile loră prin România să 
dea o deosebită atențiune și acestora combinațiuni a să- 
rei, dăcă in lormidabilulă strată de sare, ce începe in 
Galiția și se întinde pe sub Ardealulă întregă pănă la 
Dunăre, ore unde-va să nu se găsescă și atarl săruri? 
Deârece totă stratulă de sare din Galiția pănă la Dunăre 
derivă din aceeași epocă geologică, și în Galiția s’au gă
sită deja săruri Kali-fere, e forte probabilă, ca să se mai 
afle și alte straturi piin Ardeală, Moldova ori România. 
Găsindă aceste undeva, ele ar fi câștigulă celă mai mare 
pentru agricultura română, căci prin compensarea de Kali 
și Fosfor esportulă de cereale s’ar putea întjeci, și con
tinua sute de ani, fără ca să scadă forța productivă a 
pământului, pe când ou sistema de «torsiune—Raubbau 
— de arji, păinântulă a sărăcită tare in substanțele mi- 
neralice și bucatele se facă din ană in ană totă mai ne
sigure și mai ușâre.

Intrebândă pe dirigintele fabricei, decă orașulă Stass
furt are apă bună de băută său nu, elă ne istorisi ună 
casă interesantă. Apa din isvbre câtă și cea din gârlă

») O marcă germană are 100 fenici și e egală cu
61,75 cr. v. a. ăr maja germană are 100 punți său 50 
klgr. Prețurile se ințelegă loco Stassfurt.

înainte de anulă 1856 conținea ceva sare, der dela în
ceperea esploafărei omeloră incoce, deveni -n loiulă rea. 
incâtă orașulă suferea fărte multă din causa lipsei de 
apă bună de băută. Ună proprietaiă însă din vecinătate 
avăndă pe proprietatea sa ună isvoră fdrte bogată, care 
ii causa multă grijă și oslenâla, deârece de a-lă astupa 
cu totulă nu putea, și irumpândă din 'când în când îi 
inunda și devasta semănăturile și livezile — permise o- 
rașului ca pentru o arăndă anuală de 4000 mărci să pună 
pe sub solă tuburi mari și să o conducă de acolo in 
orașă. Astfelă der proprictarulă s’a scăpată de inundațiuni 
și pagube, er orașulă are acjl apă fdrte bună de băută 
și în cantitate suficientă, er fântânile cele vechi le-au as
tupată. Și acâsta e o probă, că nu tote moșiile potă fi 
Incrate după unulă și același calapodă, ci fie-care are 
ceva propriu ală său, care între împrejurări ii pole fi-fa
vorabilă seu nefavorabilă, și că de multe ori tocmai atari 
împrejurări potă îndoi său intrei valărea moșiei. Ună 
atare casă avantagiosă, deși de altă natură, am vătj'ită și 
în Brașovă, la unulă din. grădinarii noștri — Andreiu Lu- 
pană din Scheiu, in a cărui grădină, care e cu multă 
mai înaltă decâlă muntele Tâmpa, la vărfă, cireșele se 
cocă cu 6 săptămâni mai târziu decâlă la păle și care 
i ar permite a vinde în orașele mari, Viena, Pesta ele. 
cireșe atunci, când nicăiri in Europa nu se mai afli ci
reșe, și să capete pe ele ună preță îndoită! Va sci ore 
profita și omuiă nostru de avantagele și beneficiile, ce i 
le oferă natură, ca Nâmțulă?! Cu mijlăcele moderne de 
transportă in timpă de 24 ăre le-ar putea depune în 
Viena, in coșuri de câte 5 chilograme pentru câte 36 cr. 
v. a. coșulă. (Va urma).

DIVERSE.
Jandarmi asasini. — Asupra unui omoră dela Pi 

rolă în Serbia, ce a dusă la descoperirea mai mulloră 
atacuri de jafă și omoră ale unei autorități de siguranță 
serbă, se scriu dela Nișă următărele :

Ca in toți anii așa a venită și acum 14 tjile ună 
cuinersantă de covore, de felă din Rusia, cu numele lo- 
sifă Abramovici, la Pirotă, spre a cumpăra covore mi 
nunate ce se producă aici. Elă sosi la Pirotă la 7 ore 
săra, prin Sofia-Zaribrodă, cu pașaportă in regulă și des
cinse într’ună hotelă ce-i era cunoscută. Producătorii 
de covdre, ce-lă cunosceau de multă, alltră in curândă 
despre sosirea lui, veniră și șecjură de vorbă cu densul 
pănă după 10 ore. Puțină mai fârejiu veniră doi jan
darmi și invitară pe AvramOvici să-i urmeze îndată la 
Nacealnică (piefectă) Abramovici, forte surprinsă, re- 
fusă energică acăstă citațiă nocturnă, asigurându-i că 
are pașaportă in regulă și că a doua Z1 va veni la 
timpă. Jandarmii nu voiră să scie, tjicendă că trebue să 
esecute ordinulă ce l’ar fi primită dela prefectă. Ei du
seră pe Abramovici, care n’avea să se mai întârcă. A 
doua Z1 veniră la hotelă câți-va producători de covore, 
căutândă de dimineță pe Abramovici, der hotelierulă le 
spuse cele petrecute sera. Se făcură 2 ore după amăiji 
și Abramovici nu mai venea. Omenii ingrij iți se duseră 
la prefectură să cerceteze Direetoruiă (prefectulă era 
dusă la băi) lorte mirată le răspunse că nu scie nimică 
și că nu i s’a comunicată ceva despre arestarea lui A 
bramovici.

In aceeași Z1 ună țărână cu ai săi muncea la 
câmpă aprdpe de șanțurile săpate in resboiulă bulgaro- 
sârbă, între Pirotă și Zaribrodă, când de o dată cânele 
său începu să urle îngrozitoră. Țeranulă alergă să vatjă 
ce este și fii cuprinsă de spaimă zărindă in gura câne
lui ună capă de omă. Țeranulă ingropă eră și capulă și a- 
lergă în orașă (Pirot) să facă cunoscut poliției. Sosind aci 
găsi pe un oficer de jandarmi și pe un jandarmă, ce erau in 

terog.ițl asupra atestării nocturne a lui Abramovici. Direc" 
torul avisat fiind despre descoperirea lugubră, prinse bănu
ială ; trimise după armată și declară de arestată pe o- 
fițerulă de gendarmî și pe toți gendarmii. Ofițerulă, 
care-și pierduse totă cumpătulă, încercă să-și ia viăța, 
der fii oprită; doi jandarmi mărturisiră următărele :

Din ordinulă ofițerului ei au adusă la polițiă pe 
Abramovici la 11 6re năptea. Aci se ceti lu; A- 
bramovici ună ordină pregătită de acelă oficeră, că 
Abramovici e bănuită de spionagiu și că imediată tre
bue să fiă transportată la granița bulgară și că efectele 
Iui din hotelă au fostă deja trimise inainte. 0 trăsură 
cu ună cală (a oficerului) aștepta la părtă, Abramovici 
eu trei jandarmi se urcară și plecară spre granița bul- 
bară. Ei se opriră la șanțurile menționate. Abramo
vici fu măcelărită și ingropată, după ce i se luaseră 
1500 imperiali. Se (jice că ei au mai mărturisită in 
urmă, că același ofițeră, in înțelegere cu cinci jandarmi 
ai săi, a esercitată acăstă tneseriă de omoritoră deja de 
doi ani și că in chipulă acesta au fostă asasinate ca la 
60 de persăne; s’au găsită la ei 22 ceasornice de aură 
cu lanțurile loră, cercei de diamantă, medaliâne, etc. 
Se Z,ce că și doi corespondenți francesi, cari în timpulă 
răsboiului au fostă in Pirotă, ară fi devenită asemenea 
victimile acestoră tilharl. Ministrulă francesă din Bel- 
gradă a călătorită acum trei <Ț’le directă la Pirotă și a 
găsită ună inelă dela cei asasinați. Ună ștalmaistru ală 
fostului prință Alexandru ală Bulgariei, care plecase a- 
nulă trecută dela Sofia prin Zaribrodă-Pirotă spre a se 
duce in patriă, ară fi fostă asemenea omorită de acăstă 
bandă. O comisiune de anchetă a plecată din Belgradă 
|a Pirotă.

Din Belgradă se mai telegrafiază: Sublocotenentul^ 
de jandarmi. Butricl, arestată în Pirotă, a mărturisită, 
că a omorită și pe ună călătoră rusă, despre care se 
Zice că ar fi avută la dânsulă ca la 100,000 ruble.

* *
Atentată proiectată. — In Cowes pe insula Wight 

s’a arestată o frncesă, bănuită că ar fi proiectată ună 
atentată contra reședinței reginei Angliei în Osborne; 
acea damă avea materii, ce se consideră a fi esplosive. 
Ea a declarată că e modistă din Parisă, cu numele Du- 
point.

Ce mai e nefalsificată? — Ună cjiară medicală 
publică următârea frumosă fabulă: Patru musce căutau 
ceva de mânca''e. Una din ele dă peste ună borcană cu 
dulcâță și să ospătâză. Dâr dulcâța era falsificată și biata 
muscă muri în nisce dureri teribile. A doua, văt^ăndă 
acâsta, se hotărî să se ferescă de dulcețuri și se mulțămi 
cu miezuri de pâne. Dâr in pâne era pâtră acră și se 
duse după tovarășa ei. A treia se asvârli asupra unui 
pahară cu bere; dăr acăstă bere era contra făcută și 
conținea ceva otrăvitoră, așa că muri și acăsta! Cea din 
urmă rămânândă singură și vă^endă că nu mai era mij- 
!o:ă să trăiască pe acestă pământă, unde totulă era fal
sificată, se hotărî să ’și curme filele. Ea găsi tocmai o 
hârtiă otrăvitore pe care era tipărită cu litere mari: .Hâr
tie pentru omorită musce!“ și se apucă de dănsa. Dăr 
lucru ciudată: cu câtă mânca mai multă din ea cu alâtă 
se simțea mai bine; însăși acea hârtiă era falsificată și 
nu omora musce!

Necrologu. — Bartholomeus KSrtsch, măestru de 
dulgheri, a încetată din viăță in 18 Augusto n. 1887, in 
etate de 78 ani, după lungi suferințe. Imormântarea s’a 
tăcută a<ji d. a. in cimiterulă evangelică dela Bartholomeu.

Fiă'i țărina ușoră.

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

Ș’apoi nici n’avu nevoe să se mai uite înapoi fiindă că 
lumina păru că se stinge de sine și laculă cătju ărășl 
în lumina unei nopți de veră, sub ună ceră presărată 
cu stele.

Felice Badoer înota mereu, cu o singură mână, 
fiindă că cu cealaltă mână ținea pe fiica Adriaticei. De 
aceea și începuse să simță că puterile au să lă părăsăscă 
curândă; respirația i se îngreuia totă mai multă, mem
brele i se înțepeneau. Trebuia să se odihnăscă celă pu
țină ună minută. întreprindere grea insă, in care tene- 
rulă răuși puțină. Se culcă deci pe spate, pe urmă ri- 
dicândă pe Veneția o puse d’acurmetjișulă pe pieptă, cu 
fața în susă.

Amândoi rămaseră astfelă nemișcați și legănați de 
talazurile cari începuseră să spumeze; amândoi deci tre
buia să se înece deastădată, decă nu-i scăpa cineva mai 
curândă.

Adevărulă este că Felice simțea că pierde puterile: 
orice resortă era ruptă într’nsâulă; incepuse să pricâpă 
că nu mai pute nădăjdui la nici ună ajutoră streină. Dăcă 
ar fi fostă elă singură ar fi putută ajunge la mală, odih- 
nindu-se pe spate, după cum făcea acum, ori de câ'e 
ori s’ar fi simțită obosită. Insă cu povara pe care o 
ducea, lucrulă acesta era cu desăvârșire greu. Er ca 
să părăsăscă pe fiica Adriaticei și să scape elă singură 
nici nu se gândi. îndată ce s’afundă luntrea elă ișl tjise:

_  Ori scapă pe Veneția ori moră cu dănsa.
Deodată ’i se păiu — nu era o ilnsiă? — că vede 

ună punctă negru pe Iacă. Luntre era?

Da, era o luntre. Insă părea că nu scie incătrău 
s’apuce. Aci s’apropia de loculă ocupată de înecați, aci, 
din potrivă, se depărta de ei, insă totă mereu într’o 
cursă care i se părea lui Felice că era de-o ințelă mi
nunată.

Ce caută luntrea asta?
Pe elă, negreșită! Der venea luntrea asta ca să-lă 

scape ori ca să-lă omOre cu desăvârșire? In situația gro
zavă in care se găseu atunci nenorociții înecați, ce le 
păsa de ună periculă mai multă? liindă că altceva mai 
râu nu li se pute întâmpla. De aceea Felice se hotărî 
să-și adune tote puterile și să strige.

O fericire! Strigătulă lui este audită! Felice vede 
luntrea sburândă pe ape. S’apropiă, și elă pâte cunâsce 
cine s’apropiă.

— Mariinengo! d ta ești? strigă elă.
— Da, eu sunt! Curajă ! te scapă! răspunde ună 

glasă din luntre
— Ah, Mariinengo, fii binecuvântată!
Și adresăndu-se, în delirulă lui, fiicei Adriaticei, 

deși biata Veneția, leșinată, nu-lă pută au<ji, îi tjice:
— Venețio/ ăcă ajutoră, vine prietinulă nostru 

podestatulă.. suntemă scăpați!
— Da, da! iacă mă! Mai aveți curajă! (Jieea Mar- 

tinengo apropiându-se.
In sfârșită luntrea s’a apropiată.
— Pe ea mai ântâiti! <}ice Felice inlintjândă lui 

Mariinengo pe logodnica lui.

Podestatulă apucă iute pe fiica Adriaticei și o de
pune indărătulă luntrei

— Mariinengo, scumpe Mariinengo! ești ună ade
vărată prietină! <|ice Felice acățându-se de luntre, în care 
nu pută să se suie.

— Da, sunt ună prietină!.... dicea Mariinengo, care, 
in picio e, i'ă<jimală p’o lopată, privea la încercarea za
darnică a lui Felice d’a se sui in luntre.

— Ah, Mariinengo! nu mai am puteri, n’o să is- 
butescă niciodată singură.... Ajută-mi, amiculă meu....
dă-ml mâna! Z>ce Felice.

Podestatulă se uită încruntată la mâna asta, cure-lă 
ruga, și ridicândă lopata in susă, trase o lovitură țâpănă 
in capulă tânărului patrieiană.

— Ah, trădătorule!....... strigă Felice scăpândă
luntrea.

Badoer mai încârcă să se lupte, insă puterile l’au 
părăsită. Vede cu desperare cum se depărtâză luntrea 
cu fiica Adriaticei. Dăr mai are putere să strige:

— Ajutoră ! ajutoră !
Simte insă că s’a sfirșită totă Ridică ochii la 

ceră, ca cum ar vrea să facă pe Dumnezeu judecători 
alo acestei crime, căreia ii cade elă victimă.

— 0 Dumnezeule! ai văzută!.... Vino.... Zice elă. 
Insă nu păte rosti numele iubitei lui. Capulă ne

norocitului Felice piere sub apă. Printr’o mișcare ins
tinctivă brațele i se mai mișcă o clipă d’asupra apei care 
volbură. _________ (Va urma.)
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Ouraolo l> bura» de Vlena
din 18 Augusta st. n. 1887.

Rentă de aura 5°/0 . . . 100 60
Rentă de hărtiă 5’/c . . 87.40
Imprumutula căiloră ferate 

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

lora ferate de osta ung. 
(1-ma emisiune) ... 98 20

Amortisarea datoriei căi- 
lora ferate de osta ung. 
(2-a emisiune) ....-----

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de osta ung. 
(3-a emisiune) . . . .114 —

Bonuri rurale ungare . . 104.50
Bonuri cu cl. de Bortare 1C4.50
Bonuri rurale Banat-Ti- 

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

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

vind ung.......................... 100.50
Imprumutula cu premiu

ung..................................121 50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124 50 
Renta de hărtiă austriacă 81 50

1 Renta de arg. austr. . . 82 80
| Renta de aura austr. . . 112 25 

Losurile din 1860 . . . 135 70
Ac(iunile băncel austro-

ungare........................ 885 —
Act. băncel de credita ung. 288.75 
Act. băncel de credita austr.282.30 
Argintula —. — GalbinI

împărătesei ............... 5 96
Napoleon-d’orI .... 9.96
Mărci 100 împ. gerin. . . 61 77 
Londra 10 Livres sterlinge 125 85

Bnrsa «le Bucii vesel.
Cota oficială dela 3 Augustă st. v. 1887.

Cump. vând.
Renta română ^5°0). 92— 92*/a
Renta rom. amorl. (5°/0) 94*/8 95*/a

» convert. (6°/0) 89— 89’/,
împr. oraș. Buc. ț20 fr.) 34*/, 36 —
Credit fonc. rural (7°/0) 104*/, 1051/*

* n n (5°/o) • 89Va 90b.
• » urban (7°/0î . 103’/* 103*/,
’ » . (6°/0) • 93’/* 94*/,

’ (5°/o) • 87*/, 87—
Banca națională a României 500 Lei------ —
Ac. de asig. Dacia-Rom. — —

< > » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 14.1/. 15.’/,
Bancnote austriace contra aură. . 2.01 2.02

Cursulu pieței Brașovu
din 19 Augusta st. n. 1887.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.60 Vend. 8.62

Argint românesc................. » 8.55 • 8.60

Napoleon-d’ort..................... > 9.94 • 10.00

Lire turcesel......................... > 11.20 > 11.26

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

Galbeni.................................. > 5.90 » 5.97

Scrisurile fonc. >Albina» 6*/0 , » 101.— • 102.- -

n ’ » 5°/0 • fl 98.— 99.—
Ruble RusescI................. , » 108.— > 109.’/a

Diseontulă ... » 7— 100/9 pe ană.

Nr. 2527—1887.

Escriere de concursu.
Pentru 10 stipendii din Fundațiunea fericitului I)r. Simeonu Ra- 

montiai se escrie concursă cu termimdu de 15 Septemvre a. c. st. n., și în 
specie.- pentru 4 stipendii de câte 315 fi. v. a., din cari două usuate: 
unulfi de Dr Alesandru Popă și altulu de Petru Todorescu rigorosante 
în medicină, devenite ambele vacante, dr celelalte două usuate: unulu de 
Iuliu Grecu rigorosante în medicină la universitatea din Viena, și altulu 
de Ioană Floriană studentă în anulă ală IV lea la Politechniculă din Buda
pesta dechiarate de vacante din motivulu, că ambii stipendiați nu s’au 
legitimată despre progresulă făcută în studii în anulă scolastică 1886/7.

Pentru unu stipendiu de 84 fi. v. a. usuată de Liviu Marțiană 
absolută silvanistă la academia montanistică din Schemnitz.

Pentru 5 stipendii de câte 63 fl. v. a. usuate.- de Danilă Popă 
absolută de scăla reală din Deva, de Georgiu Rață Basiliu Buteanu, 
Teodoră Buzanu și de Corneliu Popă absoluți gimnasiști cu esamenă de 
maturitate.

La stipendiele specificate aci potă concurge:
a) numai tineri studenți misei!, cari suntă născuți în Transilvania 

și suntă români de nascere.
b) cari pe lângă purtare morală bună au din studii calci lă de 

eminență.
c) pe lângă ascultătorii de medicină ori drepturi potă concurge 

și aceia, cari se voră aplica ța sciințele reale, precum: technica, monta
nistică și silvanistică.

d) dintre concurenți voră ave preferință în sensulă testamentului, 
ceteris paribus cei de origine nobili și consângenii piului Fundatoru.

e) dela concurenți se recere, ca pe lângă testimoniele scolastice ală
turate nu în origine, ci copie legalisate la cererile concursuale, se mai pro
ducă: carte de boteză, atestată de paupertate, care să fiă subscrisă de 
antistia comunală politică și de parocliulu concernente și întărită cu si- 
gilulă parocliială și celă comunală, precum și eu subscrierea oficiului 
pretorialu, ăr în cetăți și opide cu subscrierea antistiei cetățene ori opi 
dane, în urmă

f) concurenții se numescă espresu Institutulă la care și unde voră 
să continue ascultarea sciințeloră academice ori gimnasiall.

Cererile concursuale astfelă adjustate să se subșternă pană la ter
minală supranumită Consistoriului metropolitană subsemnată.

Concursele, cari nu voiu fi astfelu instruite și nu se voră sub- 
șterne în terminulu prefiptu, nu se voră lua în considerațiune.

Blașiu, din ședința consistorială ținută în 13 Augustă 1887. 
Consistoriulu metropolitanii gr. cal. de Alba-lulia.

Escriere de concursu.
Pentru două stipendii de câte 52 fi. 50 cr. v. a. din Fundațiunea 

fericitului Episcopii Ioană, Bobit usuate de absoluții gimnasiști maturisanți 
Aureliu Ciurillianu și Victoră Colceriu și dechiarate de vacante se escrie 
concursă cu terminulă de 15 Septemvre a. c. st. n.

Doritorii de a obțină unulu din aceste stipendii, au de a-și instrui 
cererile sale concursuale amăsurată eondițiuniloră espuse în escrierea de 
concursă pentru stipendiele ramontiane și pe acele a-le subșterne sub
semnatului Consistoriu metropolitană.

Blașiu, din ședința consistorială ținută în 13 Augustă 1887. 
Consistoriulu metropolitanii gr. cat. de Alba-lulia.

Escriere de concursu.
Pentru 3 stipendii din Fundațiunea fericitului Gavrilu Vaida, două 

de 60 fi. usuate: unulă de Victoră Aneeană absolută gimnasistă matu- 
risantă, er celălaltă de Dionisiu Vaida studentă de a VII cl. gimn., ca
rele însă nu s’a legitimată despre progresulă făcută în studii în anulă 
scol. 1886/7, și unu stipendiu de 50 fi. v. a. usuată de Clementă Bar- 
bulu absolută gimnasistă maturisantă și dechiarate t6te trele de vacante, 
se escrie concursă cu terminulă pe 15 Septemvre a. c. st. n.

Cei cari dorescă se obțină unulu din aceste stipendii, concursele 
sale instruite conformă eondițiuniloră înșirate în concursulă pentru sti
pendiele ramontiane, au se le subșternă subsemnatului consistoriu metropo
litană pănă la terminulu prefiptă.

Blașiu, din ședința consistorială ținută în 13 Augustă 1887. 
Consistoriulu metropolitanii gr. cat. de Alba-lulia.

Escriere de concursu.
Pentru 3 stipendii de câte 100 fi. v. a. din Fundațiunea ferici

tului Arcliiepiscopă și Mitropolitul Alesandru St. Șuluțu usuate de Gavrilă 
Tipografia ALEX1, Brașovu.

Nr. 2761/1887.

Tripon rigorosantă în drepturi, Silviu Staneiu medicinistă de anulă I. 
Iuliu Br. Popă studentă de a VII clasă la scăla reală din Deva și de- 
chiarate de vacante, celu dinteiu din motivulu că beneficiantulu a abdisă, 
ăr celelalte două pentru că beneficianții nu s’au legitimată despre pro
gresulă făcută în studii în anulă scol. 1886/7, se escrie concursă cu ter
minulă pe 15 Septemvre a. c. st. n.

Concurenții la aceste stipendii au de a-și instrui cererile sale în 
sensulă eondițiuniloră espuse mai susă în concursulă pentru stipendiele 
ramontiane, și pe acele pănă la terminulă indicată a-le subșterne acestui 
Consistoriu metropolitană.

Blașiu, din ședința consistorială ținută în 13 Augustu 1887. 
Consistoriulu metropolitanii gr. cat. de Alba-lulia.

Escriere de concursu.
Pentru două stipendii din Fundațiunea fericitului Canonică metro

politană Constantină Alutană, unulă de 60 fl. v. a. și altulu de 40 fl. 
v. a. usuate de gimnasiștii absoluți Ștefană Bota și Ioană Fulicea și de
chiarate de vacante se escrie crncursu cu terminulă pănă în 15 Septemvre 
a. c. st. n.

Concurenții la aceste stipendii, cererile sale adjustate în sensulă 
eondițiuniloră din concursulă pentru stipendiele ramontiane au să și-le 
subștărnă subsemnatului consistoriu pănă la terminulă defiptă.

Blașiu, din ședința consistorială ținută în 13 Augustă 1887. 
Consistoriulu metropolitanii gr. cat. de Alba-lulia.

Escriere de concursă.
Pentru unu stipendiu de 60 fl. v. a. din Fundațiunea fericitului 

Petru Maioră usuată de Petru Marină gimnasistă absolută se escrie con
cursă cu terminulă pănă în 15 Septemvre a. c. st. n.

Doritorii de a obțină acestă stipendiu au de a-șl subșterne cere
rile sale concursuale instruite conformă eondițiuniloră inșirate în con
cursulă pentru stipendiele ramontiane. subsemnatului Consistoriu metro
politană.

Blașiu, din ședința consistorială ținută în 13 Augustă 1887. 
Consistoriulu metropolitanii gr. cat. de Alba-lulia.
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licatiune.5
Se aduce la cunoseință publică, cum că listele de valuare, tri

mise acestui oficiu prin emisulă d-lui Inspectoră de dare ddto 1 Iulie a. 
c. Nr. 11841/1887, cari conțină partidele obligate la solvirea taxeloră 
pentru eliberarea din milițiă pe anulă 1887, se află spre vedere la ofi
cială de dare ală orașului din 22 Augustă pănă inclusive la 29 Au
gustă n. e. dela 8 ăre diminăța pănă la 12 ăre la prâneju, și dela 3 
pănă la 5 ăre după prândă.

Acele partide supuse taxeloră de miliția, cari se simtă îngreunate 
în măsurarea acestoră taxe, își potă aseerne subscrisului oficiolatu recla
mările adresate cătră comitetulă administrativă, la casă dăcă pretenții 
au fostă în anulă t'ecută supuși acestei taxe, în decursă de 15 cjile i. e. 
pănă inclusive 6 Septemvre a. c.; aceia însă cari au fostă în anulă cu
rentă pentru prima 6ră supuși taxei milit're , în decursă de 15 <Jile din 
cjiua inducerei datorinței loră în libelulă taxeloră militare. Sumele eva
luate pentru taxele militare voră decădea cu 10 Novembre a. c. și suntă 
a se solvi deodată, adecă în sumă deplină, pănă celă multă în 30 No
vembre a. c. la cassa oficiului de dare orășenescu de aci, deăre-ce, în- 
cependă din 1 Decemvre a. c. taxele m litare restante se voră încassa pe 
cale execuționalâ. Tăte părțile supuse taxeloră militare se provăcă prin 
acăsta a se presenta cu livretele loră de taxe militare celă multă în 8 
cjile spre înscrierea datorinței pe anulă 1887 la oficiulă subsemnată.

In fine se provăcă în sensulă §. 4 art. de lege IX din anulă 
1883 acele părți obligate a solvi taxe militare, cari dela conscripția taxeloră 
militare încăce, și-au schimbată stăpânii (dătătorii de lucru) se arate fără 
amânare, acea schimbare la acestă oficiu de dare.

Brașovă, în 17 Augustă 1887.
Oflciulii de dare alu orașului.

Avisu d-loru abonați!
Ilugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

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

Domnii ce se abondză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă. ADMINISTli. „GAZ. III ANS*


