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și schingiuiri, care suntă totă atâtea cause de 
slăbire a temeliei unui stată, nu mai putemu e 
sita unu momentă măcară de a ne convinge că 
trăimu într’ună stată absolitistă în totă puterea 
cuvântului, unde libertatea, egalitatea și drepta
tea simtă condamnate de regimulă ungurescă și 
de pressa jidano maghiară, âr intoleranța, perse- 
cuțiunea și ilegalitatea constitue legile după care 
suntă tractate naționalitățile nemaghiare.

Să nu uite însă cei dela putere, că nici 
odată ună asemenea regimă n’a avută bună 
sfârșită.

Pressa și prințulă de Coburg.
„Le Nord'1 serie următorele:
„Prințulă de Sachsen-Coburg e pe drumă spre o- 

rașulă său frumosă Sofia. Prin urmare, ună prinții tâ
nără, dintr’o familii! bună, prinir’o săritură măiastră sare 
peste tractate ca și când ar sări peste nisc-e obstacole 
din circulă Mollier, spre a deveni Suveranulă unei țări 
revoltate.»

„Prințulă Ferdinandă a fostă locotenentă, se face 
însuși căpitană și șelă de bande. Elă consideră acesta 
ca o înaintare. Se înșală. Mai multă de âlă odată se 
va căi că s’a depărtată de casa părintâscă. Ce sfârșită 
va avea întreprinderea lui? Neapărată acostă sfârșită va 
fi tristă. Pănă una alta totulă pare a fi o operetă."

• inlr’o corespondință din St. Petersburgă acelașă 
(țiară dice că prințulă se înșală decă crede că poslerioră 
alegerea lui va fi aprobată de puteri. De asemenea elă 
nu va putea conta nici pe sprijinuh! armatei, nici pe al 
națiunei ș' numai cu ajutorulă câtorva alegători va fi 
cu anevoiă sâ se pdtă mențină».

Totă asemenea limbagiu țină și celelalte Qtare ru
sesc! față cu prințulă de Coburg „Novoști" tjice c& 
presența prințului în Bulgaria e o flagrantă violare a 
tractatului din Berlină. Europa e datore să protesteze 
în contra acestei sfâșieri a tractatului. Puterile ar tre
bui să someze pe prințulă Ferdinandă ca imediată să pă- 
răsăscă Bulgaria și decă sotnațiunea ar rămână fără e- 
lectă atunci prințulă să fiă cu sila dată afară din țâră. 
Acâstă întervențiune ar pută să se facă în forma unei 
ocupațiunl mixte, sâu s’ar putea destina o putere neutră 
cu esecutarea voinței Europei.

Dăcă Europa nu va face nimicii pentru restabilirea 
tractatului sfâșiată, Kusia va avea Iotă dreptulă de ală 
considera ca ne mai fiind în ființă și astfelă de a pro
ceda numai de câtă la ocrotirea intereselor^ ei in Bal
cani. Pentrn acest ă scopă nu e necesară de a ocupa 
Bulgaria intregă. Sosirea vaseloră de resbelă la Varna 
s’au Burgas e de ajunsă.

Se anunță din Londra și din Berlină cătră ,Poli- 
tisehe Correspondenz" că marile puteri nu voră întârzia 
să adopte vederile Rusiei, declarândă că urcarea pe tronă 
a prințului de Coburg este ună actă nelegală, contrară 
tratatului dela Berlină. Din causa unanimităței puterilor, 
pericululă unei conflictă europeană nu e de temută.

într’ună arliculă inspirată, „Morning Post, recu- 
nosce că purtarea prințului de Coburg este neregulată 
și că nu se pole aproba. Elă conchide țjicândă că, 
decă Bulgarii nu provocă noui complicațiunî, nu voră li 
probabilă impedecațl de nimeni; der decă voră ame
nința Europa, acâsta ar putea să-și modifice atitudinea 
sa actuală.

• Neue Freie Presse. vorbindă de aderarea pute- 
r loră la punctele de vedere rusesc! în cesliunea bulgă- 
râseă, crede că posițiunea prințului de Coburg va deveni 
nesuferită, pentru că revoluțiunea partidului ruso-filă nu 
se va face a fi așteptată. Nu e o mare consolare, 
adaoge tăia vieneză, de a ăsculta asigurările că 
pacea nu va li turburată din causa personei sale.

Demonstratiă oficială pentru Rusia.
Cetimă într’o telegramă din Sofia, dela 7 (19) Au

gustă :
„Ieri, serbarea onumastică a împăratului Austriei 

agențiile tuturora puteriloră înălțară drapelulă loră după 
obiceiu. Numai representantulă Germaniei s’a

Brașovu, 10 Augustu 1887.
Nici o naționalitate nemaghiară din Ar- 

clealit, Bănatfi și Țâra tnigurâscă nn p6te între
prinde vre-o mișcare menită a’i promova inte
resele sale culturale ori școlare, industriale ori 
agricole, comerciale ori sociale — nu mai vorbimtî 
de cele politice, — fără ca să nu se ridice con
tra ei întrâga pressă jidano maghiară, cu stăpâ 
nirea ungurâscă și cu organele ei cu totă, ba 
chiar și cu o parte din societatea ungurâscă, a- 
nume cu pătura jidano-maghiară kulturegyletistă 
cu patentă „patrioticescă".

De ai biserică, ți se crează greutăți în admi
nistrarea ei, cu amesteculii ungurăscu, și încependu 
dela solgăbirău și până la ministrula cultelorb, 
caută să-ți corupă pe preotuhi, ca să alerge mai 
puținii pentru interesele credincioșiloru bisericei 
sale, decâtiă pentru interesele maghiarismului.

De ai scdlă, îți face (Jde amare notaruld și 
primarulu ca și solgăbirăulă și fișpanultă, cu mi- 
nistrulh instrucțiune! în frunte, și sub pretextă 
că nu se învață destulă limbă ungurâscă, că nu 
se predă destulă istoria patrioticescă kulturegy
letistă, că nu e edificiulu în condițiurii higienice, 
că suntu prâ mulți băeți, că învățătorulfl nu e 
destulă de cualificatu — dăcă nu scie unguresce 
ori nu e „patriotă“ ca unu kulturegletistfi — 
ori îți închide scola, ori îți trăntesce cu forța 
pe capii unu învățătorii cu nici o altă cualifi- 
cațiune decâtu că posede cele două „calități" 
amintite mai susu, ori îți trîntesce în câstele 
șcdlei tale o scdlă ungurâscă.

De ai vr’o reuniune de cultură, ori indus
trială, oii agricolă, deși ministrulu i-a aprobată 
statutele, agitatorii jidano maghiari cu micele pa- 
șale din țâră, născocescii câte neadevăruri tâte. 
intrigâză contra lorii, Ii se împedecă mersulu 
loru înainte sub diferite pretexte nedemne, âr 
guvernulă aștăptă cu ochii înholbațl momentulu 
în care să le nimicâscă.

Dăcă vre-una din reuniunile nemaghiare esis- 
tente — căci altele cu greu se mai pot.fi înființa 
— caută a’și manifesta esistența prin espunerea 
productelor ii muncei sale de ani, prin întruniri 
mari ori prin alte semne, dela unu capătă la al- 
tulii pressa jidano-maghiară cu cei ce o susțină, 
fiă. din bugetă ori din alte isvâre bănesc!, țipă 
câtă îi ia gura că s’a verîtă calulîi troiană între 
didurile, cetății că statulă e în periculii, că nația 
maghiară e amenințată cu peire și altele. începu 
apoi primarii, notarii, solgăbirăii, inspectorii șco
lari, fișpanii, a da gână după soboli, ministrulu 
își frăcă manile de bucuriă, și ordonanța d’a se 
lua măsuri escepționale e gata.

Esemple de încălcări în biserică, de perse- 
cuțiuni contra scdlei, de disolvări de reuniuni, 
de împedecări de adunări generale, de respin
geri d’a se aproba statutele cutărei ori cutărei 
reuniuni, de insulte în pressa jidano-maghiară la 
adresa cutărei ori cutărei naționalități din causa 
vre-unei întreprinderi de a’și promova vre-unulii 
din interesele sale, avemă câtă perii în capă și 
înregistrăm ti pe fie-care di. In timpulă de față 
avemă ca esemplu campania întreprinsă de presa 
jidano-maghiară și de guvernulă ungurescă con
tra esposiției și reuniunei slovace „Jivena". Pressa 
cere în gura mare închiderea esposițiunei și in
directă persecutarea și chiar disolvarea reuniunei.

Mărturisimă că orl-câtă amu căutată se gă- 
simă în statele constituționale esemple de ase
menea natură n’amă găsită. Din contră amu 
găsită esemple de adevărată vieță constituțională 
și nemărginită libertate. Și acele state vedemă 
că progresâză pe tâte terenele, mulțămirea e ge
nerală, prindă pe <j> ce merge putere.

Când vedemă însă ferberea din statulă 
ungară, nemuițămirea cea mare a naționalităților, 
pedecile ce li se pună progresului loră, persecu
tarea loră și atâte aalte nenumărate nedreptățirl 

abținută. De altmintrelea elă făcu colegului său o 
visită. in cursulă căreia elă esplică abținerea sa, <)i- 
cendu că dela numirea și sosirea unui prință nerecunos- 
cută de guvernulă său, elă se consideră ca personă ne
oficială."

De asemenea și „Neue Freie Piesse anunță, că 
consululă generală germană la Sofia nu a ridicată pavi- 
lionulă său cu ocasiunea serbărei onomastice a împăra
tului Austriei, pentru că a întreruptă relațiunile sale di
plomatice cu guvernulă bulgară, mărginindu-se la expe
dierea afaceriloră administrative.

Atentatil în Rusciucfl.
O telegramă dela 6 (18) Augustă comunică 

următârele din Sofia:
De abia a<p se face cunoscută, că în nâptea de 

la 3 (15) spre 4 (16) Augustă a fostă proectată ună a- 
tenlată asupra turnului cu puloere (prafă de pușcă) din 
Rusciucă. Autoritățile din Rusciucă au avută cunoscință 
de mai multă limpă, că prin munți se ascundă indivizi 
suspecți, cari se gândescă la ună complotă. Mulți ce
tățeni însemnați au primită «sentințe de mărie", prin 
poștă. Prefectulă poliției Mantow a primită o scrisOre, 
in care i se spunea, că în eurendă voră fi răsbunațî a- 
supta lui cei împu.șcațl în urma revoluției. Se mai vor- 
besce, că rusulă lakobson, care in anulă trecută a co
misă ună atentată asupra lui Mantow în BucurescI, și 
apoi fugindă în consulatulă ruseseă n’a fostă estradată, 
ar fi acum pe lângă Rusciucă. Luni autoritatea primi 
soirea, că peste năpte turnulă cu pulbere are sâ sară 
în aeră. S’a găsită ună fitil sistemă Big, ce era aprinsă 
deja. Sentinelele fură întărite și la turnă nu se mai în
tâmplă nimică. La 1 oră nâptea se auriră împușcături 
de pe bastionulă Seraskierului; sentinela Theodorow, din 
regimenlulă Dunării, fu găsită rănită de mârte cu trei 
focuri de revolveră. Theodorow a murită la 4 c. și 
ier! a fostă înmormântată cu cele mai multe onoruri. 
Astăzi s’a expediată prințului ună raportă detaliată.

Scirl militare.
A ustro-Ungaria. „Corespondință din Buda

pesta' ne spune, că la manevrele armatei austro-ungare, 
care se voră ținâ ia tomnă imprejurulă Devei, nu voră 
asista și trimiși militari special! din partea stateloră streine 
din causă că in Deva n’ar fi locă de ajunsă pentru in- 
s'alarea loră.

România. .Românulă' (|iee că în arsenaiulă mili
tară română se lucrâză cu mare activitate. Numârulă 
lucrătoriloră s’a sporită în modă considerabilă.

SOIRILE PILEI.
Stăpânirea ungurâseă împreună cu pătura magna- 

ticâscă și nemeșâscă, plus cea maghiară-jidovâscă kultur
egyletistă cu patentă „palrioticâscă<, și-au pusă in gândă 
sâ separe cu totu'ă pe Maiestatea Sa de poporulă 
Ardealului, cu ocasiunea venirei Sale in acâstă țâră. Ban- 
derii de magnați, împreună cu pașalele fișpănescl, cu beii 
solgăbirăesci ele. voră îngriji să mascheze — de voră is- 
buti — iniseria și nemuițămirea poporului, persecuțiunile 
și împilările săvârșite de stăpânirea și organele ungurescl, 
precum și agitările și batjocuririle pornite de pătura ma- 
ghiaro-jidovescă kulturegyletistă.

—x—
După ună raportă ală fișpanului comitatensă, în 

luna trecută s’au estradată din comitatulă Tu rd a-A rie șă 
trei pașapârte pentru România. S’au plătită din acestă 
comilală pe luna lui Iulie: dare directă 21,070 fl. 68 cr., 
au rămasă în restanță 390,253 fl. 9O’/a cr.; din darea 
pentru milițiă s’au plătită 179 fl. 21 cr.. au rămasă res
tanță încă cu finea lui l ilie 19,919 fl. 27 cr. Așa dâră 
diferența este colosală și dările nu se po'ă incassa. In 
adunarea comitatensă dela 10 1. c. s’a discutată seriosă 
eestiunea acâsta și la urmă s’a luată hotărîrea, ca după 
ce poporulă îș! va aduna bucatele de pe câmpă, sS se 
pornâscă esecuțiile.— Ce „fericire" aștâptă pe sârmanulă 
poporăl Inlr’o singură t}1 esecutorii ungurescl îi voră 
spulbera fructele muncei salel
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Adi năple a bătut6 peste Brașovă ună ventil cum
plită care a pricinuită mai multe pagube, a smulsă ar
bori din rădăcină, a răsturnată stobore, a stricată cope- 
rișe și altele. Ună lucrătoră dela o fabrică de ciorapi, 
mergăndă atțl dimineță la lucru pe după didurile din 
josă (promenadă), ună arbore, smulsă din rădăcină, fu 
aruncată de ventă peste elă, sdrobindu-i capulă. Neno- 
rocitulă fu transportată la spitalulă orășenescă.

—x—
Cetimă in „Răsboiulă": Dualism ulă austro- 

ungară a făcută fiasco în Bucuresci. Se scie des- 
binarea ce s’a produsă intre membrii casinului austro- 
ungară. Acăstă desbinare s’a accentuată mai multă Joi, 
cu ocasia serbării în onorea împăratului Francisco Iosifă. 
Austriacii au avută banchetă la casină sub președința 
ministrului plenipotențiară ală Austro-Ungariei, pe cănd 
Ungurii au tăcutu serbarea în modă isolată la hotelă de 
Franța".

—x—
In 14 Augustă n. tinerii industriași unguri 

s’au întrunită în Clușiu într'ună congresă. A fostă 
tămbălău mare: împușcături cu trescurl, petreceri ban
chete, toaste ș. a. Principalul^ lucru e, că s’a mâncată 
și s’a beută kulturegyletesce. Lucru secundară e ce ur- 
mâză: s’a respinsă de congresă propunerea iui Kiss Alex. 
directorulă academiei comerciale din Clușiu, ca ministe- 
rulă să nu mai creeze scole comerciale medii, eventuală 
pe cele esistente să le caseze; s’a primită însă propu
nerea să cără crearea de catedre pentru specialități sci- 
ențifice comerciale la universități. In ședința următăre 
„patrioții** s’au certată între pi. S’au primită tdte pro
punerile privitâre la maghiarisarea comerțului, cu 
sprijinulă camereloră de comerță și creându-se ună le- 
xiconă de isvOrele industriei „unguresci". —Aucjl come
dia naibii! maghiarisarea comerțului 1 Ți vine să te strîmbl 
de risă.

Suntă numiți cadețl-locțiitorl de ofi eri în infanleriă 
absolvenții scOlei de cădeți: Iu liană Marț ia nu din 
reg. 62 în reg. 82; Aurelă Căpitanii din reg. 62 în 
reg. 43; Eugenă Pipoșă din reg. 62 în reg. 33; 
lână Bradu din reg. 62 în reg. 43.

Congresulă studențiloră din România se va (ine 
in anulă acesta la Craiova, in timpulă esposițiunei.

—x—
In munții Ciucului gendarmeria urmăresce nisce 

bandiți. Se crede că suntă aceia, cari înainte cu câte
va săptămâni se aflau in munții Făgărașului.

—x—
Ni se scrie din Lugoșă: In 18 I. c., adecă Joi di- 

mineța la 7 <5re, a isbucnită unu focă înspăimântă 
toră în orașulă Lugoșă, a prefăcută în cenușă trei 
case și ună grajdă la marginea orașului. Causa locului 
nu se scie sigură, se cjice, că plecândă muierea la piață 
să vândă verdețuri, a lăsată foculă pe vatră, er copii ju- 
cându-se cu focă, a picată ună tăciune lângă pragulă 
grajdului in imediata apropiere a paieloră. Paiele numai 
decâtă an luată focă, și într’ună [lătrară de oră inlregă 
grai lulă a fostă in flăcări. Fiindă grajdulă lorle aprope 
de casă și aceea numai de'fttă s’a aprinsă. Copii in 
spăimântațl au fugită în casă. Ventulă a suflată spre 
nenorocire chiar in direcțiunea caseloră vecine. Oamenii 
ocupați cu copii au uitată de caii din grajdă, de purceii 
închiși, pănă ce în urmă treziți din eonfusiunea loră, 
și-au adusă aminte in ești emulă pericolă de animalele 

închise. Ll-a succesă a le scăpa, afară de ună mânză, 
9 purcei și grâu de pre 2 lanțuri de pământă. Acestea 
au cădută victima focului. Viâța copiiloră s’a scăpată, 
singură unuia a căpătată o rană la capă, însă nu e mor
tală. Etă intr’o 6ră 3 familii au ajunsă la sapă de lemnă 
rămânendă făr’ de locuință acuma, in apropierea ernei. 
Noroculă a fostă că ventulă n't? suflată mai tare și pom
pierii au alergată la fața locului, căci altcum ar fi putută 
arde inlrega stradă.

Bilete cu prețuri scădute la adunarea »Associați 
unei transilvane.» Cu apropierea adunărei generale a 
„Associațiunei transilvane pentru cultura poporului ro
mână, membrii esternl și alte persâne voiescă sâ afle de 
timpuriu, decă i-se va acorda ca și in alțl ani și ca la 
nenumărate alte reuniuni recunoscute de guvernă, favârea 
de a pute călători la Sibiiu cu prețuri scădute. Noi a- 
flărnă dela Sibiiu cu părere de râu, că după ce comite 
tulă „Asociațiunei" a înaintată petițiunea sa in 11 luliu 
la direcțiunea centrală a căiloră ferate în B.-Pesta, eră 
in 15 Augustă a urgitată pe cale telegrafică, abia în 
19 Augustă îi veni răspunsulă totă telegra
fică, că cererea comitetului s’a înaintată la 
ministeriu. Urmarea este învederată. Comi- 
tetulă, neavendă permisiune mai înaltă, nu pâte sâ im 
partâ dela sine blanchette justificative, lucru ce nu i s’a 
întâmplată nicl-odată în 26 de ani. Așa râmâne ca dd. 
membrii locuitori aprope de stațiuni mai mari sâ-șl ia 
bilete de venire și intârcere (tour et retour), cari se dau 
pe câte 10 dile inclusive.

Intre altele ni-se scrie, că adunarea generală are 
sâ fiă cu alâtă mai bine cercetată, cu câtă este dorința 
mai mare a multoră părinți ca sâ se convingă in per- 
sonă despre organisarea internatului de fete, in care 
voescă sâ-șî așede fiicele loră. Se mai adauge, ca clasa 
complimentară pe care comitetulă a decisă a o a- 
dauge conformă legei la celelalte patru superiore, va ave 
de scopă mai vertosă deprinderea practică în economia 
casei, in comptabilitale ș, a.; despre care se va ținâ și 
o conferență ce se va adresa mai alesă cătră mame.

Incendiulu din Voila.
Sâmbăta inferiâră, 20 Augustă 1887.

In 19 I. c. la 12 6re din di a isbucmtă ună focă 
vehementă in comuna Voila, dela capulă comunei de 
cătră apusă și ajutată de ună ventă teribilă in 15 mi
nute, jumătate comuna Iu in flăcări — ardendă partea dreptă 
dealungul drumului țârei — de cătră apusă spre răsărită 
în 'ungime de ună chilometru la 60 familii, in mare parte 
casele și apoi tăie edificiele economice cu tâtă recolta 
câmpului, rămânândă bieții omeni numai cu ce a fostă 
pe ei. Asigurați a fostă prea puțini. Pe la 3 <5re pre 
lângă mare încordare și peliculă a succesă miliției dela 
institutulă rrg. ung. de hergelii din Sâmbăta inferioră a 
locabsa foculă pe partea stângă a drumului, tocmai in 
centrulă comunei, altcum încă 30—40 familii ară fi ră- 
masă numai cu vatra pământului. Multă activitate a des- 
voltată la stinsă încă pompierii din Cinculă mare și Cinc- 
șioră Focuh'i in ă nicî adi dimineță nn era eu totală 
stinsă. Dauna e Iurte considerabilă.

Ca bieții omeni sâ și potrl bareml încât va afina 
f'âmea, am colectată aici in comuna Sâmbăta, încă acjl de 
diminâță 80 pânl, < am 6—7 kilo slănină, câpă, cas ra 
veți și făină de mămăligă; căci nu ll-a rămasă la cea 
mai mare parte nici ce să bage odată in gură.

Pătrunsă de durerea, paguba și nenorocirea ■ e au 
indurată bieții locuitori din Voila, rogă pre toți iubitori1 
de omeni de a tinde mâna de ajutoră celoră nenorociți, 
de-a face colecte in bani și naturale și pe acelea după 

posibilitate a-le trămite ori la adresa subscrisului, ori Ia 
a primăriei comunale din Voila. Apeleză încă odată la 
simțulă de caritate ală on. publică, rugăndă pe toți acei 
marinimoși domni a primi înainte mulțămirile mele pen
tru donulă de caritate ce voră oferi nenorocițiloră!! 
Adresa: S â m bă t a - i n fe r i 6r ă*) (Alsă-Szombatfalva) 
comit. Făgărașului, posta in loco.

N. AI b i n i.

Furtună mare.
Ciufudă, 19 Augustă 1887.

Căldura înăbușitâre, ce a domnită de vr’o câteva 
cjile incâce pe la noi, a (os’ă urmată de ună ce inspăi- 
mânlă'oră.

Eri în 18 a curentei insă se părea multă mai 
mare acăstă căldură nesuferibilă, incătă stândă omulă 
locului, in umbră, nu mai putea resista în contra unui 
curentă, ce pe la noi numai arareori se îndatinâză.

Ce să ve<JI ? Era cam pe la orele 41/1 p. m., când 
pe firmamentă nori aduși de ună vântă teribilă te gră
mădeau de cugetai că numai decâtă of se cadă pe pă
mântă. Vintulă a începută a sufla totă mai cu vehe
mență, incâtă omulă în drumă era necesitată a sta lo
cului, ținută de vântă.

Cu tote că pănă la inserată mai era multă, atâta 
s’a fostă întunecată, incâtă nu se mai vedea de locă ; 
nu multă după acesta vântulă a începută a sufla din 
deosebite părți; plâia încă nu intârcȚă a veni din norii 
cei îngrozitori și negri ca o nâpte de cele întunecate și a- 
dusă de puternica furtună. Nu mai cădeau picături, ci 
ploua de credeai că varsă cu ciubărulă (hărdăulă). Nu 
putea omulă sâ observe mai departe dela fața sa ni
mica, ca și când ar fi privită prin ună părete seu altă 
obiectă nestrăvâtjâciosă. Acestă tempestate a durată 
neschimbată timpă aprâpe de o jumătate de oră. Totă 
omulă carele a fostă martorulă acestei tempestățl a fost 
pătrunsă de o adevărată spaimă de potopă.

Cele mai tari clădiri părea că se voră nimici, și în 
adevără că furtuna a causată și strică si uni pe unde a 
străbătută in plantele din câmpă, d. e. cncuruze, vii și 
altele, — apoi în mare parte la clădiri economice și la 
fânulă și grâulă strinsă in stoguri și clăi — ducândă cu 
sine din o ogradă in cealaltă pae și snopi de grâu.

S’au dată și cașuri ca acelea, că âmenl au fostă 
trântiți la pămentă și mânați de puterea vântului ori
bilă in mari distanțe totă de-a rota pe pământă.

Aceste suntă, Onor. Redacțiune, ce potă da, spre 
informațiune din cele ce s’au petrecută pe la noi în c|iua 
de eri 18 Augustă, și Iotă odată diua onomastică a Ma- 
iestâței Sale împăratului nostru.

Toma Simu
____ învăț.

Agricultura în Germania.
O escursiuiie agricolă făcută la Rosalii 1884 în provincia Sacsonia

Ocnele și industria dela Stassfurt.
(Urmare.)

Pe deplină satisfăcuțl de studiile făcute la Stassfurt, 
Vineri la 2 dre d. a. plecarămă spre Bernburg, ca să vi- 
sitămă încercările cu nisipă ale eruditului profesoră Hell- 
riegel, și de acolo apoi Ară să călătorimă la orașulă 
Quedlinburg, unde era să durmimă.

’) Sâmbăta de Voila e numii ună chilometru în 
depărtare, deci orl-ce oferte marinimâse, se trimită, se 
potă imanua inmediată.

FOILETON U.
(33)

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

XI.
Felice scapă.

Fericire pentru Fiametta, că nu uitase aspra me
seria de atâțea ani moștenită, in familia sa, î.șl aducea 
aminte că in copilăria lopătase adeseaorl torte bine pe 
lagune. Prin urmare nu-i fuse greu, după ce sări în 
luntrea lui Ricardo, s’o facă să lunece pe suprafața ne
tedă a lacului totă așa de iute cum ar li pulut’o mâna 
gondolierulu celă mai voinică.

Din când în cănd, fără sfi înceteze să vlsleze, Fia- 
melta intorcea puțină capulă ca să se uite în mijloeulă 
apei, fiindă că cum ședea ea pe banca de lopătară și 
cu fața spre Isola Bella ii era greu :-ă vedă aceea ce 
avea atâta interesă ca să descopere.

Nu trecuseră 20 de minute de când părăsise țâr 
mulfl insulei, când (țări o luntre care fugea totă așa de 
repede ca a ei. Insă lucru ciudată, luntrea acâsta venea 
dinspre largulă apei; era prin urmare cu spatele spre 
Peschiera și părea că se îndreptă cu tâtă iuțela spre 
Isola Bella.

Cine era der in luntrea aceea? Ce i păsa ei? Aceia, 
ori și cine ar fi fostă ei, erau sănătoși. Ea trebuia s’a 
lerge spre cei cari pole să înecau in ceasulă acesta.

Pe când se gândea Fiametta astfelă, i se păru că 
aprinse e cineva o mașala (torță) pe bordulă luntrei. care 
se vedea încă. Der, lucru ciudată! flacăra acelei facle 
se înălță numai decâtă nespusă de susă asvârlindă în- 
ptfjurulă ei miriade de scântei. Nu cumva cei din luntre 

puseseră focă din prostiă tuturoră unelteloră luntrei? 
Nu mai putâ fi îndoială! Fiametta vedea cu groză ună 
adevărată incendiu

Der cam să desvoliase foculă așa de repede?
Instinctivă și fără se aibă consciință de ce face, 

Fiametta privea la Iovă.
Groza nu era insă la culmea ei. Nu trecură nici 

două secunde după ce s’aprinse foculă și Fiametta dări 
doi omeni mișcându-se și sbuciumându se în mijloeulă 
llacăriloră. Pe unulă din ei îlă cunosctî numai decâtă: 
era sergentulă Barlolomeo.

Der cine este celălailă cu obrazulă golașă? Măcar 
că-i eșiserâ ochii din capă, măcar că groza îi sburlise 
to‘ă păru i sivă pe capă, Fiameltei i se păru că-șl aduce 
aminte de trăsurile acelea.

Fiametta revede lagunele, casa ce se clatină, în 
care s’a născută ea; vede pe buniculă legănândă pe 
copii cu cântecele lui de mare, cărora rafalele vântului 
le slujescă dreptă acompaniamente ; vede lângă dânsulă 
obrazulă seriosă și tristă ală Giovanei, care sera înainte 
de culcare și dimineță în dori de di cârpesce sdrențele 
familiei. Povera madre Giovanna!

Der pentru ce î.șl amintesce ea scenele acestea din 
copilăria, acum când vede pe omulă acesta necunoscută, 
care ca ună demonă răsare din cuptorulă acesta? Ah, 
miseriă 1 omulă acesta, ea îlă cunăsce; acum, este Pietro, 
este tatălă ei !

Fiametta țipă și’șl acopere obrazulă cu amândouă 
mânile ca să scape de vedenia aceea fiorosă ; când ri 
dică capulă și se uită împrejură nu mai vede nimică: 
și luntrea și âmenii dinlr’insa au căcjută în fund lă pră- 
pastiei; și laculă niciodată n’a părută mai liniștită și 
luna’șl reflectă melancolică chipulă ei pe suprafața lui 
argintată.

Fiametta iți înecă lacrimele și gândindu-se la da
toria ce i se impune, apucă âr lopețile și vâslăzâ cu furiă 
spre locuia unde crede ea că presența-i este urgentă.

Deodată vedenia nouă: o altă luntre trece 6r; haine 
lungi albe plutescă înapoi, unde o femeiă pare întinsă 
ca și cum ar dormi.

Bărbatulă care duce luntrea.... Der nu, nu este o 
vedeniă, ea îlă vede bine cum se scâlă, câtă e de înaltă 
și cum se răstârnă înapoi pentru ca să s’apese mai bine 
pe lopețl; bărbatulă acesta este contele Batista Marti- 
nengo, podestalulă Padovei. Păte să trecă înainte, nu 
pe densulă îlă caută Fiametta.

Ce mai este?...
N’a audită ea ună țipetă ușoră, și în fierberea apei, 

colo, înainte’i, nu e ună omă care se bate, nu-i o formă ne- 
hotărită care apare și dispare pe rândă?

Aide, curajă, Fiametto! cârmesce cu putere, păte 
că mai este vreme I

Fiametta sosesce, caută, ascultă și nu mai aude 
nimică, nu mai tjăresce nici ună semnă care s’o călău - 
zâscă.

Der ce suntă acelea ce se ridică d’asupra apei? 
nu suntă 6re mâni?

Ea apucă mânile atestea și le trage voinicesce și 
scâte și pune în luntre pe Felice Badoer, care era să se 
cufunde.

— Singură! ce felă! este singură?.... Escelență!,... 
domnule Badoer!.. cjice Fiâmelta așetjându-lo în lundulă 
luntrei.

Insă Felice nu răspunde. Fiametta se uită peste la< ă. 
Insă câtă ține laculă ea nu vede nimică. Și dâcă va fi 
acolo secretulă unei morțl pro.spete, laculă îlă ascunde 
în adâncimile sale....

Biata Fiametta se uită atunci la Felice Badoer.
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Bernburg, capitala ducatului de Anhaltă, e unii 
ora:ă frumușele, s’ar pute asămăna cu Sibiiulă, are o 
buni< ici industria de mașini agricole, er in giurulă lui 
se cultivă erășl forte multe sfecle de zachară. Totă ce 
e mai îsemnafă adi in Bernberg. pe lângă fabrici, e o 
școlă de grădinărită și stațiunea de încercare, ce se află 
sub conducerea d-lui Hellriegel. Onorabilii cetitori mă 
voră scusa, decă voiu face și aci o mică digresiune și 
voiu trata in câteva cuvinte cestlunea stațiunilor^ de în
cercare , arătăndă, cum în Germania sciința merge 
mână in mână cu vieța practică, pe când la noi ele se 
află în nisce regiuni cu totulO diferite, avândă aerulă 
de a se esclude una pe alta.

In Germania statuie, reuniunile seu societățile de 
proprietari dintr'ună districte seu altule, după cum ei 
producă mai multe o plantă seu alta— sfeclă de zachară, 
ori gogoșe (cartofi) pentru fabricarea de spirtă ori scro- 
bială, seu țină vaci pentru lăptăriă ete. — după natura 
solului și a regiunei, plătescă bine pe ună omă învățate, 
care a făcute studii speciale în acele ramă, îi pună la 
disposițiă case, grădini și agrii necesari, îi dau Iote mij- 
lăcele necesari, numai ca ele să se ocupe in continuu 
cu necesitățile și lipsele producțiunei lord: să cerceteze 
pămăntule loră din lâte punctele de vedere, d. e. din 
punctulă de vedere ald căldurei, alo gerului, umecjelei, 
substanțielorO organice și mineralice; să facă Iotă felulă 
de încercări de lucrarea pământului și a plantei anumite; 
să caute nouă metode de lucrare și producțiune, cari să 
fiă mai simple și mai rentabile, și acele să li-le comu
nice și lorO fiă prin conferințe publice, fiă prin 4'are'e 
reuniune! său cele locali, ca și ei să potă scădâ spesele 
producțiunei lorO și astfeld să-și polă mări venilulâ cu
rată ; să studieze totd felulă de mașini, instrumente și 
metode nouă, ce s’au descoperită ori introdusă in vr’o 
parte a lumei cu scopă de a înlesni producțiunea; să le 
facă analise din probele de sămențe, — ierburi — nu
trețuri și ingrășeminte, ce voră a cumpăra, decă acele 
suntă falsificate ori nu, și decă conținutulă loră cores
punde prețului cerută ele.

Cu ună cuvântă: stațiunile de încercare se ocupă 
cu tote cestiunile și necesitățile agricultorilor^ din acelă 
ținută. Fiăcare membru ală reuniunei conlribue cu o 
mică cotisațiă anuală la întreținerea stațiunei și in schimbă 
analisele și probele trimise de elă se facă sen gratuită, 
seu pe lângă o mică remunerația, pe când nemembrii 
pentru analise trebue să plătescă taxe cu multă mai 
mari. De multe ori stațiunile de încercare suntă impreu 
nate și cu școle speciale din aceeași ramură de lăptăriă, 
fabricațiune de zahară, de spirtă, bere, vini :ultură, ori 
de agricultură — și distribuite astfeld. ca fiă-eare le
giune să-și aibă ori școlă de agricultură, ori stațiune de 
încercare.

Tolă de aceeași categoria era și stațiunea de în 
cercare din Bernburgă, care era întreținută de reuniunea 
fabricanțiloră de zachară din ducatele Anhalt-Dessau, 
der mai primia și ceva ajutoră dela |stată. Importanța 
și necesitatea unoră asemeni instituțiuni și pentru noi 
reese destulă de lămurită și coraitetulă șcăleloră grăni- 
țerescl din Sibiiu și Năsăudă ar face fărte bine dâeă adi, 
când fiăcare comună trebue sâ-șl aibă școla sa propria, 
pe unele din șcălele centrali, de compania de odinidră, 
le-ar transforma în șcâle speciale de'agricultură, silvicul
tură, horticultura, ori de meserii atfttă în interesulă acelei 
șcOle, câtă și ală ținutului întregă.

Deși venerabilulă profesoră Hellriegel ne avisase,

că nu va pute fi acasă, invitată fiindă la o nuntă în 
altă orașă, și trimesese pe unulă din ajutorele sale la 
gară, ca să ne întâmpine și conducă la stațiunea de în
cercare, totuși și densulă amână plecarea și veni, ca în
suși să ne arate încercării» și studiile sale. Mijlocele bă
nești, de care dispunea elă, suntă forte însemnate, și pe 
lângă clădirile construite anume, avea din făte aparatele 
și instrumentele trebuinciăse iotă ce era mai bună, mai 
scumpă și mai precisă. Ca ajutători avea 2 doctori in 
chimiă.

Intrândă în localulă loră, ne arată mai intftiu la- 
boratoriulă și arangiarea aceluia. Îndată trecândă la o 
mâsă ne arătă sub microscopă Nematoda, lat. Hetero- 
dera Schachtii, parasitulă acela de pe sfecle de zachară, 
care se prăsesee, când au fost cultivate de mai multe ori 
sfecle de zachar pe același locă fără întrerupere. El ii luase 
cu nisce sfecle cu pământ cu tot și'i ținea să se inmulțescă, 
să-i p<5tă urmări și studia din tote punctele de vedere: pră 
sirea, crescerea, desvoltarea și imulțirea lui, precum și 
mijldcele prin cari ar pută fi esterminată cu desăvirșire.

Astfelă dispunândă de o colecțiune însemnată de 
atarl părăsiți, ni-lu putu arăta — se înțelege de 300— 
400 ori mai mare decâtă e in mărimea naturală — în 
tăie lașele desvoltărei lui, ca ouă, ca mici vermuleți 
albi fără diferența de secsă, apoi după diferențiarâ ca 
bărbată și temeă, femeă plină de ouă ele. Deși ii ve- 
deamă de 3—400 mai mari decum suntă în mărimea 
naturală,^totuși nu păreau mai mari decâtă vârfulă unui 
mică acă de cusută încâtă abia-i dăriam. Mijloculă, cu 
care i-ară pute eslermina nu s’a găsită încă, decâtă nu
mai unele măsuri palliative: de a i smulge cu plante cu 
totă afară, și de a nu cultiva mai multă de 3 ori una 
după alta sfeclă de zachară, ci a-le schimba cu alte 
plante: grâu, săcară, orză, cartofi și apoi după 1—2 ani 
păte ârăși urma sfeclă. (Va urma).

Manualulu firmeloru comerciale din Ungaria Ca
mera comercială din Brașovă ne aviseză, că în Buda
pesta a apărută de curândă ună manuală ală firmeloră 
comerciale din Ungaria, Banată și Ardeală. Autorulă 
acestui manuală, edată sub auspiciile minisferiului de 
agricultură și comerciu, se numesce E Imund Battonyai 
Acâstă carte conține iote firmele piotocolaie din Ungaria 
după loculă unde se află și cuprinde și date asupra ra- 
porturiloră de dreptă. Deorece manualulă e lucrată pe 
temeiulă isvdreloră oficiale, camera ilă recomandă ome- 
niloră de afaceri.

Ultime sciri.
Lisabona, 19 Augustă. — Deputatulfl Fer- 

reira, care pălmuise pe ininistrulfl de marină, a 
fostă condamnată la patru luni înclusâre.

lloma, 19 Augustă. — La 8 c. se va în
cepe cu compunerea corpului specială africană 
de espedițiă. Se speră că elă va fi deplină or- 
ganisată pănă la finele lui Septemvre și va putd 
pleca la destinația. Din cercurile aristocrației 
s’au anunțată mai mulți tineri ca să între de 
bună voia în acelu corpă.

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

FILIPOPOLU, 22 Augustă. — Cestiunea 
noului ministeră nu s’a resolvată încă. In fața

greutățiloră esistente, e posibilă, că ministerulă 
actuală va râmând în funcțiune. E temere că 
amnestia va avd, după reîntdreerea emigranți- 
loră, urmări rele. De aceea e probabilă, că se 
voiu amnestia numai aceia, cari ceră a li se 
da voiă sâ se reîntdrcă în țdră.

BRUXELLE, 22 Augustă. — „Nord“ de
clară, că Rusia nu va întreprinde nici ună pasă 
militară în privința Bulgariei.

LONDRA, 22 Augustă- — Se vorbesce, 
că oposițiunea va îmâna reginei o adressă ce- 
rândă retragerea proclamațiunei guvernului pri- 
vitdre la suprimarea ligei naționale irlandeze.

Avisfi. Din partea direcțiunei înființândului insti
tute de credită și economii „Silvania“ se facă atențl 
acei domni, cari au subsemnată acțiuni pentru acelă in- 
stitută, însâ — deși terminulă a decăzută de multă — 
vârsământulă III eventuală și II nici pănă în 4>ua de as
tăzi nu le-au plătită, celă multă pănă la 31 Augustă st. 
n. sâ plătescă ratele restante, căci neputându-se inproto- 
cola firma institutului pănă după plătirea a 3 rate după 
fiă-care acțiune, tn sensulă statuteloră, acțiunile, pentru 
cari pănă la 31 Augustă st. n. nu ar fi plătită careva 
din cele 3 vârsăminte decăzute, numai decâtă devenindă 
anulate, acționarii respectivi îșl voră perde dreptulă de 
atarl și sumele deja solvite trecă în fondulă de reservă 
ală institutului.

Plătirile se facă la d-!ă Al im piu Barboloviciu 
președinte și cassară inter. în Șîmlâu (Sz. Somlyd).

Din ședința direcțiunei ținute la 18 Augustă 1887.
Andreiu. Cosma, directoră esecutivă.

DIVERSE.
0 săritură din balonu. — 0 mare mulțime de 

lume s’a adunată, acum câteva 4'le, la Rockaway, lângă 
New York, spre a vede pe aeronautulă Baldwin sărindă 
dintr’ună balonă dela o înălțime de milă. Pentru acâstă 
căritură Baldwin s’a servită de o umbrelă anume con
struită. La începută căderea a mersă cu o iuțâlă teribilă, 
căci umbrela nu se deschisese destulă de repede, dâr în 
fine Baldwin cătju lină în apele mici dela Jamaica. Că
derea a durată 84 de secunde.

Necrologu. — Jalnica familiă Olteana din Craiova, 
soție, copii, nepoți și surori, iși face trista datoriă de a 
încunosciința pe cunoscuți despre înceterea din viâță a ne
uitatului Constantină Olteanu. administratoră ală credi
tului agiieolă din Craiova, adormită după îndelungate 
suferințe în Domnulă adi Ia 8 6re diminâța, în vîrstă 
de 55 ani. Rămășițele pământescl ale răposatului se 
voră înmormânta dela casa jeluitorului său ginere Dr. 
Daniilă Bărcianu (Kreuzgase Nr. 16) Sâmbătă la cinci 
6re d. a. în cimiterulă bisericii române din subnrbiulă 
Josefină.

Sibiiu, la 6 (18) Augustă 1887.
Adelina Olteanu, soție. Elena Br. Popp, Amalia 

Filipă, Ana Șandoră, surori. Silvia mărit. Bărcianu, 
Fulvia, Horia, Cămilă, Marcelă, Nonu, MăriOra, Adelina, 
fii și fiice. Dr. Daniilă Bărcianu, ginere. Adelina și So
rină. nepoți.

Editoră: Iacobă Mnreșiauu.
Redaetoră responsabilă : Dr. Aurel Mureșianu.

TânărulO este scursă de oboselă; însă Fiametta, care se 
pricepe, nu descopere la dânsulă nici ună semnă de as
fixia. Adevărată că nu trece multă și-și vine Felice 
Badoer in fire; ochi-i suntă totă închiși, însă a oftată 
ușoră, și, din buzele’i crăpate i-a scăpată ună nume, nu
mele iubitei lui:

— Veneția!... îngână elă.
F ametta l’a auiijlă. Ea-i ridică capulă :
— Oh, vorbesce 1... Ce s’a făcută Veneția, stăpâna 

mea scumpă? A murită, pote? <}ice ea.
— Nu'/... răspunde Felice.
— Ah! Mulțămescă lui Dumnezeu! Der unde este 

acum ? Scii ?
— Da.
— Oh, te rogă! spune-mi!
— Numai decâtă! 4*ce Felice silindu-se să șl ri

dice capulă.
După o clipă de tăcere dice er:
— Podestatulă!... oh!., mișelulă!... mi a răpit’o... a 

dus’o... colo în viejuina lui dela Isola Bella... negreșită 
pentru ca s’o facă prada lui.... tigru!

— In sfîrșită este sănfitOsă? a scăpată?... este în 
siguranță? întrebă Fiametta.

— In siguranță! da, dâcă vreai, este la locă sigură ! 
cjice elă!

— Bme! te pricepă1 — <fice Fiametta ; dâr despre 
asta o să ne ocupămă mai târziu. Mai ântâiu să vedemă 
de ce avemă mai multă de grăbită. Este o altă vic
timă în ajutorulă căreia trebue s’alergă; a<JT, signore 
Felice, in ochii mei celă puțină, viața unui gondolieră 
face câtă a unui senat oră.

— Hai?., ce mai este asta? ce vreai să cjicl?
— Podestatulă nu le-a lovită numai pe d-ta și bie- 

tulă Ricardo ală meu, pe care l’arn părăsită pentru ca 

s’alergă în ajutorulă d-lale, zace acum greu rănită, de 
mărte păta, singură înlr’ună colță ală parcului din Isola 
Bella.

— Bietulă Ricardo! alârgă iute la elă!
— Ai dreptate, monseniore, acum n’avemă vreme 

să stămă de vorbă.
Fiametta îndrepta luntrea spre Isola Bella unde se 

și opri în mijloculă rogozului unde ascunsese Ricardo de 
cu sâră luntrea iui.

Gondolierulă ședea totă la rădăcina stejarului unde 
ilă pusese Fiameită.

— Ce e nou? o întrebă elă cum o dări
— Amândoi suntă scăpațl! răspunse Fiametta.
— Atunci tote mergă bine!
Pe urmă, ca și cum ar fi așteptată numai scirea 

acâsta pentru ca să potă leșina, gondolierulă lăsă capulă 
pe spate și căcju încetă josă

— Oh, Dumnedeule! numai să lă potă duce pănă 
la luntre! <4*se la,a-

Adevără vorbindă nu era ușoră lucru deși fata la- 
guneloră era totă atâtă de voinică pe câtă era de cu- 
ragidsă. Greulă era ca să ridice pe gondolieră de josă 
pentru ca sâ-lă ia în spate.

Fiametta isbuti însă. Acum trebuia numai sâ-lă 
ducă pănă la bordă. Din fericire partea dinaintea lun- 
trei se prinsese intre 2 stilpl pe jumătate putrezi, cari o 
țineau mai strașnică decâtă decă ar fi fostă legată d’a- 
mândouă capetele de două titireze pe Rialto.

După ce așeijă pe Ricardo lângă Felice în fundulă 
luntrei și după ce puse luntrea pe apă, se gândi ună mo- 
mentă, răijimată pe lopețl, încălrău s’apuce. Lucrulă me 
rita să fie chibzuită, fiind că era vădită lucru că a doua 
<ji de diminâță ori chiar peste nopte, podestatulă are să 
bage de sâmă disparițiunea corpului gondolierului și fuga 

Fiamettei. Pe de altă parte erășl negreșită că va tri
mite âmenl cari s’o împiedece d’a ajunge pănă In Ve
neția, unde presința ei ar putâ grămădi furtuni pe capulă 
podeslatului Martinengo avea dăr totă interesulă ca să 
pue mâna pe Fiametta, și, ca consecință, ea, Fiametta, 
nu prea scia ce viclenii să întrebuințeze pentru ca să 
facă pe vânătorulă acesta fiorosă să piardă calea apucată 
de vânatulă pe care-lă prigonea elă.

După ce se codi multă vreme, Fiametta se hotărâ 
s’apuce drumulă, care i se părea mai primejdiosă, dru- 
mulă spre Peschiera. Negreșita că deocamdată podesta
tulă va trimite într’acolo pe omenii săi, însă Fiametta se 
gândi să nu tragă la țârmă dreptă in Peschiera. Băgase 
ea de semă pe mală, la câteva sute de pași de orașă 
vre-o 5—6 colibe de pescari și Fiametta avea credință 
in găzduirea pe care o va cere aceloră dmenl săraci.

îndată ce se hotărâ astfelă, se îndreptă spre Pes
chiera.

începea să se îngâne «jiua. cu ndptea când curajăsa 
fată trase la mală fn dreptulă unui pescară, care tocmai 
vrea să’șl înbarce mrejile. Se duse dreptă la elă. Iși fă
cuse planulă. Hotărâse să încredințeze sărta ei și p’ace- 
loră doi bărbați probității unui pescară, care-i mai sigură 
decâtă probitatea unui podestată.

— Am venită să ’țl ceiă asilă pentru mine și pen
tru alte două persâne pănă năptea viitdre 1 ijise ea omu
lui de mare.

— Asilă 1 nu cumva sunteți criminali! <Șise pesca- 
rulă făcândă ună pasă înapoi.

— Sunlemă fugarii <jise Fiametta.
— De unde venițl ?

Dela Isola Bella și fugă de mânia podestatului 
împreună cu doi âmenl din cari pe unulă l’a înjunghiată 
6r pe altuia l’a înecată pe jumătate. (Va urma.)



Nr. 175. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.
UurauJu ta. bar gr. >1» Vien

din 20 Augusta st. n. 1887.

Rentă de aurii 5“/0 . . . 100 60
Rentă de h&rtiâ 5°/0 . . 87.4o 
Imprumutuld căilorO ferate

ungare............................150.70
Amortisarea datoriei cAi- 

lorfl ferate de osta ung.
(1-ma em isiune) ... 98 20

Amortisarea datoriei câi- 
lorS ferate de osta ung.
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei câi-
lora ferate de osta ung.
(3-a emisiune) . . . .114 75

Bonuri rurale ungare . . 104.25 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișfl..............................  104 50
Bonuri cu cl. de sortare 104 25 
Bonuri ruralo transilvane 104 40

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

vina ung............................ 100.50
Iniprumutula cu premiu

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

Tisei și Segedinului , 124 50 
Renta de hărtiă austriacă 81 55 
Renta de arg. austr. . . 82.80
Renta de aură austr. . . 112 60 
Losurile din 1860 . . . 135.70
Acțiunile băncel austro-

ungare.......................... 885 —
Act. băncel de credita ung. 288.75
Act. băncel de credita austr.285.25 
Argintuld —. — Galbinl

împărătesc! .................5 94
Napoleon-d'oil .... 9 95
Mărci 100 împ. germ. . . 61 55 
Londra 10 Livres sterlinge 125 82

Cota oficială dela 8 Augustă st. v. 1887.

Bursa de Biieurescl.

Cump. vend.
Renta română ^5%). 91’/, 92’/,
Renta rom. amort. (5°/0) 95— 95’/,

» convert. (6°/0) . . 88»/. 89'/.
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 36-
Credit fonc. rural (7°/0) 104»/. 105’/,

• .. » (5°/0) • 89’/, 90’/.
• » urban (7°/0) . 103’/. 103»/.

. (6»/o) • 94— 95—
• . ’ (5°/o) • 87— 87’/,

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

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

uursulu pieței Brașovu
din 22 Augusta st. n. 1887.

Bancnote românesc! . . . . Cump 8 62 Vând. 8 65

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

Napoleon-d’ori......................... » 9.94 » 10 00

Lire turcescl . ....... • 11.22 • 11.28

Imperiali................................. » 10.20 • 10.26

Galbeni...........................................• 5 90 • 5.95

Scrisurile fonc. «Albina» 6°/0 . » 101.— » 102.- -

n ’ » 5% . „ 98.— - 99 —
Ruble RusescI.............................. » 108. • 109 ’/,

Discontulă ... » 7—10°/9 pe ană.

Nr. 2527—1887.

Escriere de concursd.
Pentru 10 stipendii din Fundațiunea fericitului Dr. Simeonă lla- 

montiai se escrie concursă cu terminulă de 15 Septemvre a. c. st. și în 
specie: pentru 4 stipendii de câte 315 fi. v. a., din cari două usuate: 
unulă de Dr Alesandru Popă și altulă de Petru Todorescu rigorosante 
în medicină, devenite ambele vacante, ăr celelalte două usuate: unulă de 
Iuliu Grecu rigorosante în medicină la universitatea din Viena, și altulu 
de loanti Floriană studenții în anulu ală IV lea la Politechniculă din Buda
pesta dechiarate de vacante din motivulă, că ambii stipendiați nu s’au 
legitimații despre progresuliî făcută în studii în amilii scolastică 1886/7.

Pentru ună stipendiu de 84 fi. v. a. usuată de Liviu Marțiană 
absolută silvanistă la academia montan istică din Schemnitz.

Pentru 5 stipendii de câte 63 fl. v. a. usuate: de Danilă Popă 
absolută de sc61a reală din Deva, de Georgiu Rață Basiliu Buteanu, 
Teodoră Buzanu și de Cornelia Popă absoluțl gimnasiștl cu esamenu de 
maturitate.

La stipendiele specificate aci potă concurge:
a) numai tineri studențl mișeii, cari suntă născuți în Transilvania 

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

eminen ă.
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 piultii Fundatorfi.

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

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

Cererile concursuale astlelă adjnstate se se subștărnă pănă la t.er- 
minulă supranumită Consistoriului metropolitană subsemnată.

Concursele, cari nu voiă fi astfelă instruite și nu se voră sub- 
șterne în terminulă prefiptă, nu se voră lua în considerațiune.

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

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

fericitului Episcopie Ioană Bolni usuate de absoluții gimnasiștl inaturisanțl 
Aureliu Ciurilliană și Victoră Colceriu și dechiarate de vacante se escrie 
concursă cu terminulă de 15 Septemvre a. c. st. n.

Doritorii de a obțină unulă din aceste stipendii, au de a-șl instrui 
cererile sale concursuale amăsurată condițiuniloră 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-Iulia.

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

de’60’fl. usuate: unulu de Victoră Anceană absolută gimnasistă mat.u- 
risant" ăr celălaltă de Dionisiu Vaida studentă de a VII cl. gimn., ca
rele însă nu s’a legitimată despre progresulă făcută în studii în anulu 
scol. 1886/7, și ună stipendiu de 50 fi. v. a. usuată de Clementă Bar- 
bulă absolută gimnasistă maturisantă și dechiarate t6te trele de vacante, i 
se escrie concursu cu terminulă pe 15 Septemvre a. c. st. n.

Cei cari dorescă se obțină unulă din aceste stipendii, concursele ; 
sale instruite conformă condițiuniloră înșirate în concărsulă pentru sti
pendiele ramontiane, au să le subșternă subsemnatului consistoriu metropo
litană pănă la terminulă prefiptă.

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

Escriere de concursă.
Pentru 3 stipendii de câte 100 fl. v. a. din Fundațiunea ferici

tului Archiepiscopu și Mitropolită Alesandru St. Șuluțu usuate^ de Gavrilu^ 

I

Tipografia ALEXI, Brașovă.t-i—r-

Tripon rigorosantă în drepturi, Silviu Stanciu medicinistă de anulă I. 
Iuliu Br. Popă studentă de a VII clasă la scăla reală din Deva și de- 
chiarate de vacante, celă dinteiu din motivulă că beneficiantulă a abdisă, 
dr celelalte două pentru că beneficianții nu s’au legitimată despre pro
gresulă făcută în studii în anulă scol. 188 6/7, se escrie concursă ou ter
minulă pe 15 Septemvre a. c. st. n.

Concurenții la aceste stipendii au de a-șl instrui cererile sale în 
sensulă condițiuniloră 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 Augustă 1887. 
Consistoriulu metropolitanii gr. cat. de Alba-Iulia.

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

politană Constantină Alutană, unulă de 60 fl. v. a. și altulă de 40 fl. 
v. a. usuate de ginmasiștii 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 
condițiuniloră 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.
Consist or iul ii metropolitanii gr. cat. de Alba-Iulia.

Escriere de concursd.
Pentru ună 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 condițiuniloră înșirate 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-Iulia.

Nr. 431 — 1887.

ofic vk Concursu.
Cu terminulă de 10 Septemvre a. c. st. n. se escrie concursu 

pentru ocuparea următdreloră stațiuni învățătorescl în Vicariatulă Rodnei:
1. Stațiunea de învățătorii secundară Ia scdla confesională gr, 

cat. din Leșin, cu salarii anuală de 150 fl. v. a. de primită în rate lu
nare anticipative din fondulă scol. conf. gr. cat. ală respectivei comuni
tăți, apoi cuartiril naturală și 6 orgii de lemne.

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

3. Stațiunea de învățătoră la scăla gr. cat. din GăurenI, cu sa- 
lară anuală de 80 fl. v. a., cuartiril liberă, 6 orgii de lemne și grădină 
de legume și arată.

Doritorii de a dobândi vr’una din aceste stațiuni au să-și îndrepte 
suplicele lorii provăfjute cu documentele de cualificațiune recerute în sen
sulă art. de lege XXXVIII din 18o8 și art. XVIII din 1879 cătră 
respectivele senate scolastice gr. cat. pănă la terminulă defiptă.

Dela inspeetoratulă scolastică distr. gr. cat. 
Năsăudă, în 15 Augustă 1887.

Gregoriu Moisila,
2—3 vicară episcop, foraneu.

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

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștală și numerii dc pe 
fășia sub care au primită 4iarulii nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă.

Dăcă se ivescă iregularități la primirea fierului onor, abonați 
suntă rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în câtă 
depinde dela noi, să se delătureze. ADMINISTR. VGAZ. IRANS*


