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Brașovu, 11 Augustâ 1887.
De câte ori ceti mă în foile jidano-maghiare 

lăudându-se „patrioții11 cu „imposantulă“ loru 
număru și cu „cultura11 loru jidano-maghiară, 
ne aducemă aminte de fabula „Două bolo- 
b6ce.“

Și nu simtă rare *n care ți se hn-
puiază urechile cu asemenea lăudăroșii, amil putd 
ijice că mai nu trece 4>-

In tocmai ca boloboculfl celd golii, liodo- 
rogescă și făcu vuetu mare, încâtu d6că n’ai sci 
cu cine ai de-a face, ai sta să crecjl că suntă 
câtă frunijă și 6rbă la numără, și că suntti tobă 
de carte, mănâncă cultură, bea cultură, calcă pe 
cultură, dormă pe cultură.

In trufia loru amenință cu cutropire și pe 
Românu ca și pe Sașii, și pe Serbii ca și pe 
Slovacă, ddcă nu întră în „marea națiune11 și 
decă nu se adapă din „cultura11 lorii.

Ei bine, rolulu acesta trufașă și îngâmfată 
de „numeroși11 și „puternici11 și-lu atribue cinci 
milidne de 6meni, în cari suntă socotiți și Ji
dovii, și surdo-muții, și renegații, și parte mare 
din cei cari vnrbescu ungtiresce, fără însă a fi 
Unguri; îșl atribue rolulu de „culțl11, și încă 
,,superiori în cultură11 Românului ca și Sasului, 
Șerbului ca și Slovacului tocmai acei 6menl, cari 
și-au primită cultura tocmai dela aceia pe cari 
pretindă a-i cultiva.

Dăr aceste hodorogell și vuete urmărescu 
ună seopu, ținu loculu reclamelor!-! ce le ’mprăștie 
în lume unu negustoru cu marfă rea, cine o 
cumpără rămâne păcălită, dăr negustorulu trăesce 
splendidă.

Aci zace totu misterulă lăudăroșiiloră jidano- 
maghiare cu „numărulă11, cu „puternicia11 și cu 
„cultura" loră. Și dăcă s’ar mai găsi vr’unu su- 
fletă de omu, care s’ar îndoi de acdsta, n’are 
decâtă să asculte ce ne spune f6ia oficidsa un- 
gurăseă din Pesta, „Nernzet11 dela 17 Augustă.

Ea (Jice adecă, că politica d’a mulțămi nu
mai pe unu elementă dintre cele ce constitue 
statulă e cea mai bună, pentru că acelu de
mentă pdte trăi splendidă.

Mai limpede nu se pdte grăi. Aci îșl află 
esplicare și „patriotisnulu11 jidano-maghiaru, și 
născocirea „agitațiuniloru11 antimaghiaro-jidane, 
și persecutarea, împilarea și schingiurea Româ
nului și a Sasului, ca și a Șerbului și a Slo
vacului.

Naționalitățile nemaghiare muncescu di Ș* 
ndpte, îndură chinuri și suferințe, se sbuciumă 
și asudă ducendă lipsuri și luptândă cu nenu
mărate neajunsuri, pentru ca cei dela putere să 
trăiască splendidă.

Pentru ca adversarii noștri să’șl asigure a- 
cdstă posițtune, adecă să trăiască splendidă, es- 
ploatândă pe Nemaghiari, terorisăză, persecută, 
înegrescă și calomniază pe cei ce n’au venită 
dela pdlele Altailoru, se dau de cei mai „pa- 
trioțl,11 de cei mai „numeroși11, de cei mai „culțl11, 
pe când în realitate patriotismulă, numărulă și 
cultura oricine o va găsi la popărele nemaghiare.

înțelege ori cine acum pentru ce adversarii 
noștri ținu atâtă de multă a persecuta și a ca- 
lumnia pe Nemaghiari, a hodorogi și a face vuet 
cu „numărulă11 cu „cultura11 și cu „patriotis
mulă11 loră; pentru ca să trăiască splendidă.

Dd.r sciutu este, că t6te au ună sferșită. Și 
tristă și durerosă va fi și sferșitulă acestui traiu pen
tru aceia cari, învățațl a trăi splendidă pe spi
narea altora, voră fi nevoiți să ’mpartă traiulă 
deopotrivă cu aceia, cari de 20 de ani ducă 
greulă în acesta stată, și cari nu suntă întru ni- 
mică inferiori celoră dela putere, ci din contră 
superiori în numără și celu puțină deopotrivă 
în patriotismă și în cultură.

Tractărlle ruso-turcesoi în cestiunea bulgară.
După proieclula Forței pentru soluțiunea bulgărăscă, 

supusă d-lui de Giers de cătră d. Nelidoff. după acor- 
dulă turco-rusescă asupra alegerei unui candidată pentru 
o locotenență princiară provisoriă, o înțelegere trebuia să 
se facă între puteri pentru a ajunge la demisiunea re
genței, la reconstituirea ministeriului și la convocarea 
unei Sobranii pentru alegerea unui prințO. Acesta pro
iectă, care datăză dinaintea ultimeloră evenimente din 
Bulgaria, cuprinde pe lângă acesta, o listă a candida- 
țiloră presintațl de Părtă pentru locotenență princiară pro
visoriă. D. de Giers admise proiectulă Porței In principiu, 
afară de lista candidațiioră ca fundă in g nerală impropii.

Negoeiările turco-rusescî urmăză pe acăstă basă și 
rechiămarea lui Riza-Bey din Sofia, urmată de numirea 
lui Artin Efendi ca înaltă comisară în Bulgaria, pară a 
fi cele dintâiu acte ale Porței în aeăstă privință. Rusia 
din partea sa propuse Porței pe generalulă Ehrenrode ca 
locotenentă princiară provisoriu, care ar merge probabilă 
la Sofia cu Artin-Efendi pentru a studia împreună mă
surile de luată. Numai în timpulă acesloră înlrevorbirl 
eventualitatea unei ocupări mixte trebui să fiă înfățișată 
de Rusia.

Ori cum ar fi, Porta nu pare că a răspunsă mai 
cu sămă în privința alegerei generalului Ehrenrode, dăr 
faptulă că Germania patroneză pe generalulă Ehrenrode 
pe lângă Părtă, precum și proieclulă rusescă in totală in 
privința Bulgariei face să se preves’ăseă că in fine Porta 
va accepta,

Atitudinea puterilorîi în Gestiunea bulgară.
Părtă a primită răspunsurile puteriloră la circulara 

sa dela 14 Augustă, privilăre la Bulgaria. Puterile suntă 
unanime asupra ilegalităței luărei în posesiune a puterei 
în Bulgaria de cătră prințulă de Goburg, der suntă îm
părțite asupra legalităței alegerei prințului.

Francia, Austria, Italia și Englitera nu variază de 
locă în declarațiunile loră precedente. Singurele răspun
suri categorice, și emițendă vederi nouă, suntă ale Ger
maniei și ale Rusiei.

Germania a răspunsă că nu recunăsce absolută ni- 
naică din ceea ce s’a făcută în Bulgaria și sfătuesce Porta 
fără reticență să lucreze in deplină înțelegere cu Rusia 
acceptândă pe generalulă Ehrenrode, canlidatulă Rusiei, 
ca locotenentă princiară, și trimețen îă ună comisară oto
mană în Bulgaria pentru a hotărî cu Rusia măsurile de 
luată.

Rusia, în răspunsulă său, pare a se îndoi de sin
ceritatea Porței și ’i cere să se pronunțe categorică, fără 
de care Rusia lasă să se întrevadă putința unei ocupări 
milităresci. D. de Giers adauge, că Rusia neputendă să 
tolereze actele îndrăsnețe ale Regenței și ale prințului de 
Coburg, va fi silită să ăsă din reserva sa și sfătuesce pe 
P6rtă pentru o acțiune turco-rusăscă.

Cercurile otomane suntă fărte multă uimite de răs
punsulă Germaniei, cire face să prevestăscă o înțelegere 
germano rusescă și părăsirea de cătră Germania a Orien
tului în mânile Rusiei.

Pressa și prințiilu de Coburg.
„Standard11 rjice, că nego dările puteriloră privitore 

la Bulgaria nrmăză. E probabilă că Iote voră adopta 
vederile Rusiei.

„Le Journal des Debals“ crede, că nimică nu se 
va face contra prințului de Coburg, dăeă Rusia nu va 
lua inițiativa unei acțiuni forte energice. Până atunci, 
diplomația europănă va urma a ne da singularulă spec- 
tacolă ală unanimității sale de a constata violarea tra
tatului dela Berlină și neputința sa de a-i asigura res 
pectulă.

„Le Nord" (jice, că să se poruncăseă prințului de 
Coburg să părăsăscă Bulgaria și că e de datoria Porței 
să ia inițiativa acestui demersă.

Se anunță din Constantinopolă „Corespondenței 
Politice», că Rusia a cerută dela Exarculă bulgară să 
adreseze o circulară clerului bulgară contra prințului de 
Coburg, der că Exarculă a refusată.

Prințuld de Coburg în Filipopolfl.
Prințulă Ferdinandă a primită mai multe deputa- 

țiunl și pe șefii de comunități rehgiăse, între alții și pe e- 
piscopulă Meinini, cu care avu o scurtă întreținere. Prin
țulă era in piciăre, avăndă lângă dănsulă pe miniștrii 
Stoiloff și Slranski. Ună banchetă oferita de municipa
litate se dete sera.

Prințulă asistândă la servițiulă catolicO, episcopulă 
Aleinini voi să arboreze drapelula francesă, dăr consululă 
Franeiei invită pe prelatulă să se abțină dela ună atare 
acta. Episcopulă a arborată atunci stăgulă ponlificialO.

Până în ultimulă momentă s’a putută crede, că 
consulii Engliterei, Austriei, Italiei ară întră în legături cu 
prințulă. Instrucțiunile primite de acești agențl se schim
bară de mai multe ori în aceste din urmă (Jile. Fu 
vorbă mai ânteiu de a se presenta oficială prințului 
Nouă instrucțiuni îndemnară pe consuli să se abțină, dăr 
să nu uite cu tăie acestea respectulă datorita prințului 
aliată cu case regale. După aceea, în ultimulă momentă, 
agenții primiră aprope în același timpă ordinulă să nu 
se misce, prințulă fiindă hotărîtă să nu primăscă pe 
consuli oecâtă cu titlulă oficială. Aceste disposițiunl ale 
puteriloră suntă forte comentate.

Censura depeșiloră este rădicată

SOIRILE PILEI.
Din incidentulă petrecerei Maiestății Sale în 

Clușiu, diarele ungurescl anunță, că cu începutulă lui 
Septemvre va sosi acolo consilierulă de curte Pâpay, care 
între ahele va lua dispositiunile necesari în privința au- 
diențeloră. Pănă atunci însă, doritorii de a înainta pe
tiții, său de a’și cere audiențe la Maiestatea Sa, potă să se 
insinue la căpitanulă orășenescă din Clușiu, însemnândfl 
pe scurtă obieciulă, respective causa în care se cere au
diența, său retursulă eventuală. — Pas de însemnezi 
pe petițiă, că te plângi în contra volniciei ungurescl, 
c’apoi țl-ajunge petiția în mânile monarchului la calen
dele greeescl.

—x—
Minislrulă ungurescă de instrucțiune a adresată o 

ordinațiune circulară cătră toți inspectorii școlari, în care 
se accentuăză, că la înființarea de scoli superiăre de 
lele, în prima liniă s’a avută in vedere crescerea fetelor 
și prin urmare acesteia este a se da mai întăiu atenți
une, ăr grămădirea feteloră cu prea multă materială 
de instrucțiune trebue evitată. Pe câtă a putută expe- 
ria ministrulă, pănă acum nu s’a pră ținută contă de 
cele (jise mai susă, de aceea s’a ivită necesitatea reor- 
ganisărei instrucțiunii superiăre de fete. 
In școlile așa numite superiăre s’a observată, că frecu- 
ența este mai mare in cele 4 clase de josă, după ab- 
solvarea cărora multe eleve părăsescă scăla. In vederea 
acestei împrejurări, noua organisațiă dispune, ca planulă 
de instrucțiune ală celoră 4 clase de josă să formeze 
ună intregă de sine stălâtoră, ăr în clasa V și VI să se 
lărgăscă numai cunoscințele primite în cl. 1—IV. Scă- 
lele civ;le încă voră primi o organisațiă nouă, care di
feră de organisația scăleloră superiăre numai prin aceea, 
?ă limba francesă nu va fi obligată. Cu tăte acestea 
absolventele classei IV civile, decă au învățată limba 
francesă in modă privată, după depunerea unui esamen 
de primire, potă fi înscrise in clasa V a scăleloră supe
riăre. După terminarea clasei IV la scălă superioră seu 
civilă se primescă fetele in preparandiele de stată. Aici 
se primescă și absolvente ale clasei IV dela scolele su- 
periore și anume în clasa III preparandială. Spre acesta 
sfirșilă în cl. VI dela scălele superiăre se voră preda ca 
obiecte facultative pedagogia și metodică. Scălele su
periăre de fete suntă supuse inspectoriloră școlari, că
rora pentru controlarea educațiunei și ajungerea unei 
anumite unități li se voră da întru ajutoră câte ună co
misară ministeriala. Escepțiune face numai scăla supe 
riără din Festa, care este directa supusă ministeriului 
instrucțiunei publice. Noua organisațiă a scăleloră de 
fete se va publica în curănda în făia oficială ungu- 
răscă.

—x—
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S’a pusa in vedere din partea statului emiterea 
unora noufe bancnote de câte t fl , cari voră intra in 
circulațiune cu prima Iulie 1888. — Și adecă de ce nu. 
când hârtiă e destulă și eftină?

—x—
In adunarea generală a Kulturegvlefului, ce se va 

ține anula acesta in Sepsi-St.-Georgiu, cela mai insem 
nata puncta alo programei ilă află „Ellenzek" in tra<-- 
tarea cesliunei de a se înființa societăți sâu assoeiațiuni 
așa 4'se „ReifTensen*, prin cari s’ar contrabalansa „obs
cura* tendință a institutelora românescl de credita și e- 
conomii, ca ,Albina*, „Economulă* ele. După părerea 
lui „Ellenzek", prin acesta s’ar scâte proprietatea, in
dustria și comerciula Ardeiului din acea nesuferită stare, 
în care l’a adusă nesciința, ori lipsa de consciință a 6- 
meniloră conducători dela unele societăți seu institute de 
credită. — Frunză verde lobodă ...

— x—
Eri una incendiu grozava a nimicită în Hârmană 

lângă Brașova vr’o 50 de șuri până după ame^i. Fo 
culă s’a născuta din scânteile unei mașine de trierată.

—x —
In nr. 203 ală „patrioticului* >Egyeterlâs< se scrie 

câ Sibrik Kalman, prim rula din Szarvaskend, esaren- 
dânda in locuința sa propriă dreptulă de vânata alo co
munei, a lovita cu pumnulâ, adecă cu formidabilulă 
inelaj ce-10 avă în degeto, pe Bertalanlly Pal in față 
incâta l’a năpădită sângele, pentru că a cutezam a li
cita și ela la dreptula publică, pe care insă primarule 
a vrută să-lă aibă ela însuși și eftină Insă cu a'âla 
n’a fostă de ajunsă, ci Sibrik porunci plăieșiloră să-la 
arunce in drumă pe licitatoră, omă de 60 de ani, ceea 
ce se și împlini. Acuma treaba e la judecătoria. Pri
marule Sibrik la alegerile din ăsta ană a fostă preșe 
dinte Ia comisiunea electorală dietală a cercului Kor- 
mend. — Și totă ne mai plângemă de cultură un- 
gurăscă!

Din Nagy-Maros se scrie cătră ,N. P. .lournal* 
cu data de 17 Augustă n.: Trei băețl, fii de cetățeni 
de aci, se jucau adî după amecjl sub cerula libera. 
După ce se săturară de celelalte jocuri, se jucară de-a 
„hingherii", cu care oeasiune anula dintre băețl, anume 
Franz Ainzinger, fu spândurată cu o funiă cum se cade 
Voindă micii hingheri să-lu ia erăși josă, nu mai putură 
desface sghilțulă dinprejurultî gâtului. Strigară după aju
toră, der când acesta sosi, băâtulă era deja mortă. Au
toritatea a fostă iucunosciințată despre atestă casă.

—x—
Cetimă in „Tutova* din Bârladă, că d-l I. P opescu, 

directoruia scâlei normale (pedagogice) de acolo, împre
ună cu 19 elevi norm ilisci, va întreprinde o escursiune 
pentru lățirea indusdriei pălăriiloră de paie. „D-sa va 
merge, cu ocasiunea conferințelor^ învățători oră din Au
gustă, mai prin tote orașele României, unde va ține câte 
o conferință, ca să arete necesitatea de a lucra pentru 
progresulă stării economice, pentru desooltarea industriei 
și mai alesă a celei casnice deocamdată, și voră termina 
arătândă foldsele ce se voră trag* din lățirea industrie 
pălăriiloră de paie și va lăsa pentru câteva <$ile, in fiă- 
care orașă pe unde va trece, câte câțiva elevi norma- 
liscl, cari să arete invățătoriloră modulă fabricării pălă- 
riiloră. Dăcă voma arata scopulă acestei intrepi inderl 
vomă vede, că elă tinde a da folâse imense și d lâ mi 
nistru ală instrucțiunii publice, precum și direcția gene i 
rală a câilorâ ferate române l’au ințelesă și au dată fot 
concursulă acestui adevărată patriota, care lucrăză fără 

pregetă pentru lățirea a totă cc-i naționala și folositoră. 
Și in adevâră, decă din cinci milione locuitori, măcară 
doue milione ară purta pălăriile fabricate de ei, costând 
pălăria măcară câte 2 fr., etă că ama avă o sumă de 
patru milione, rămasă in punga Româniloră. Tota prin 
stăruința d-lui Popescu, d. prefectă ală județului și on. 
comitetă a acordată d-lui invălătoră P. Mohoră și unui 
elevă nortnalista sumi de 160 lei, pe limpulă lunei lui 
Augustă, spre a merge să studieze la Brașovă, unde 
d-nii învățători (i. Moiană și Candidă Mu.șlea au 
deschisă ună cursă de industrii casnice.

Afaceri locale.
Brașovă, 8/20 Augustă 1887.

In 2(14) Augustă s’a ținută ună sinodă extraordi
nară la biserica Sfântului Nieolae din Prundă în Seheiu. 
Obiectulă principală la ordinea 4'lei « fostă cestiunea 
stipendiului acordată tinârului Vasile Saftu, dela facul
tatea filosofică din Lipsea. Stipendiulă i s’a sistata fiinda 
că i-a fostă acordată numai pe 3 ani (6 semestre de 
studiu) der i s’au acordată banii colegiali și mai departe 
spre a-șl pute termina studiile sale, deorece acesta ti- 
nără promite a face chiar și esamenele cele mai grele 
in seinestrula VII lea resp. pănă la finea lui Februariu 
1888. Dorimă succesă tinărului Saftu.

Totă sinodula parochială i-a acordată acestui ti- 
nără și ună împrumută pănă la 1000 fl., fără interese, 
pe lângă o garanțiă corăspuntjătăre din partea rudeloră 
și a mumei sale, spre a se pute ajuta în viitoră pănă la 
terminarea sludieloră și pănă la ocuparea unei func
țiuni.

După acăsta s’a pusă la ordinea (Jilei alegerea unui 
membru in comitetulă parochială, aclamându-se d-nulă 
lonă M. Burbea.

Era de dorită, ca și următârele cestiunl importante 
să fi fostă aduse inainte la acesta sinodă: 1) Raportulă 
comitetului parochială referitoră la festivitatea arangiafă 
aci și la Caranscbeșă in onârea multă meritatului bărbatd 
a Pre Sfinției Sale Episcopului din Caransebeșă lonă Po- 
pasu ; 2) Raportulă comitetului, despre stadiulă în care 
se află averea bisericei spre a se sci cum progreseză 
averea ei; 3) Proectulă de regulamentă pentru stola 
preoțilorO și a tuturora funcționariloră bisericei, spre a 
se pute cu timpulu întregi ală treilea postă de parochă, 
a se alege ună cantoră definitivă, a se înființa funda 
țiunea de 1000 fl. v. a. a protopopului lână Petrieă, a 
se desființa diferința de salarii pentru preoți, precum și 
a se pute orienta Epitropi.-i in ce privesce taxarea paro- 
chieniloră in diferitele cașuri (bo'ez.a, cununiă, mârle etc 
etc.) 4‘ Proectulă, cu care s'a insărcinată comitetulă pa- 
ro hialu pentru înființarea unei școli pentru copii de 3— 
6 ani (scâla froebeliană, grădină de copii) căci locale 
posede, er personaluiă ușoră se pâte afla. De vomă în
târzia, ne vomă pomeni intr’o bună diminăță cu cei ne- 
chemațî între noi. 5) Comunicarea, că pentru postulă de 
contabilă alJ bisericei s'a deschisă concursă, seu s’a con- 
credulă postulă aci sta unui bărbuță cu cualificațiunea 
rec.erulă. 6) Ce disposiținnl și măsuri a luată comitetulă 
parochială de a îndemna pe părinții copiiloră din Seheiu 
a-șl trimite copii la șeătă, că< I cu durere trebue să di- 
cemă forte puțini copii din Seheiu din parochia sf. Ni- 
culae freeuentăză șcâlele și nu e de glumită, căci sun- 
femă aprăpe de începerea anului școlară 1887/8

Cam acestea suntă punctele, cari s’ar fi putut per- 
tracla. Mai suntă inel și altele, deocamdată insă ne măr- 
ginimă a semnala acestea.

Agricultura în Germania.
O escursiune jagricolă făcută la Rosalii 1884 în provincia Sacsonia

Ocnele și industria dela Stassfurt.
(Urmare.)

0 altă seriă de studii era asupra nutrețuriloră. Pentru 
ca să le potă face analisa chimică, ișl inventase elă în
suși ună felă de morișcă, cu care măcina paiele de orză 
totă așa de fină, precum e făina de grâu cea ușâră. 
Pentru ca să rcâfă părțile nutritive tiata făina acăsta de 
paie de orză cu apă, alcoolă și diferite alte lichide și 
reagenții, deleiminândă din ele 1) substanța solidă 2) 
substanțele mineralice (cenușa) 3) Azotulă, respective al- 
buminele 4) grăsimea 5) Celulosa 6) Materiile extractive 
fără de azotă (amidonulă, glucosa etc.)

Intr’unulu din numerii trecuțl amă vătjută metoda 
păstrărei tăiețeiloră de sfeclă de zachară, ce au fostă 
scoși din fabrică, adecă prin inăcrire, precum și incon
venientele ei, risipa prin mucerjire, furtă etc. Neobosi- 
tulă profesoră supuse și acăsta studiului său, dăcă nu 
s’ar pute găsi o altă me'odă de conservare mai practică 
și mai ușâră pentru aces'ă însemnată nutreță de vite. 
Anume: făcu inceputulă prin uscare. A luată într’ună 
vasă sfecle tăiate măruntă și opări e, așa precum au 
eșită ele din fabrică, și le-a pusă la căldură pănă și-au 
perdută mai totă apa. ăr din materiile nutritive nimică. 
Astfelă der, bine uscate, cum suntă bunăoră ciupercile 
uscate, făcu cu ele încercarea, decă conservându-le timpă 
îndelungată, seu pe o temperatură umedă, nu s’ar strica 
ele, mucedindă său alterăndu-se, și le compara cu alte 
nutrețuri. Spre acesta o vedriță de spălată, lungă, o 
umplu ca de 3 degete pe fundă cu apă, și d’asupra apei 
puse apoi o scândură, însă astfelă, ca să nu atingă apa, 
der tota să fiă ceva jilavă. Pe scândura acesta puse tn- 
tr’ună borcană de sticlă sfeclele uscate, In ună altuia 
puse tritoiu roșu uscată, de celă sămănată, în ală 3 lea 
trifoiu de livade, în ală 4-lea borcană ună felă de fână 
de livade, bună și nu rogozosă, in ală 5-lea rogozfl, in 
alu 6-lea paie de orză, în alo 7 lea borcană paie 
de grâu.

Tdte aceste nutrețuri erau Regală de uscate, nici 
unulă mai uscată ori mai verde, ba le alesese așa, că 
tâte au fostă cosite când erau in deplină desvoltare și 
suculă din ele în totă puterea lui. Cum borcanele au 
fostă puse unulă lângă altuia pe scândura din vedriță, 
nimeni n’a mai mișcată vedriță din locă, pentru ca să 
nu se clatine apa din ea și să se formeze unde, cari ară 
li putută să influințeze mai multă asupra unui borcană, 
deeâlă asupra celorlalte, ăr pentru ca temperatura d n 
vedriță să fiă câtă se pâte de umedă, a acoperită vedriță 
întregă cu ună straiu său pătură grâsă.

Resultatele au fostă: deja a 4-a 41 trifoiulă a în
cepută a muce4i, a 5-a di au incepută a muce4> paiele 
și la o săptămână fenulă, er după 2 săptămâni trifoiulă, 
cu deosebire celă sămănată era așa de bătută cu mu* 
ce4elă — verfilzt — incâfă nu mai puteai desface din 
elă niii ună singură (irt\ pe când bucățelele de sfeclă 
erau cu lotulă neatinse incă de muce4âlă^

Aceste studii, continuate cu aceeași diligință, no 
facă să sperămă, că savantulă profesoră ne va da in 
curândă o metodă mai simplă și mai practică de a păstra 
sfeclele, precum și alte nutrețuri. Deja din anulă tre
cută (1886) o fabrică dela Lipsea a isbulită să conserve 
drevele de bere prin uscare, și a economisi enormă la 
tran^porlulă loră. Insă nu aceste studii și cercetări 
suntă, prin cari d-lă Hellriegel șl-a câștigată renumele 
său int'e învățațl, ci cu deosebire studiile sale asupra

FOILETON O.
(34)

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

XI.
Felice scapă.

Pescarulă lăsă capu’ă in josă.
— Podestatulă este omă temută 1 dise elă.
— Și-țl este frică să nu te compromit! ? intrebâ 

numai deeâlă Fiametta.
— Mă compromită, ve4f bine! răspunse pescarulă; 

— insă nu face nimică, casa mea vă este deschisă. In- 
trrțl și am să vă apără chiar și împotriva podestatului 
de va fi trebuință.

Pescarulă, ajutată de fiulă său, ună bâială de vre o 
12 ani. pe care-lă chemă, duse în colibă pe gondolieră 
și pe Felice Badoer.

In momentulă sosirei streiniloră, pescarulă se pre
gătea să șl arunce mrejile, insă pe u’mă se lăsă de asta 
și se hotărî să tămâe acasă pănă săra. Chemă pe fiul 
săă de o parte și i șopti ceva la ureche. Copilulă eși 
numai decâtă.

Trecu câfăva vreme și copilul nu se mai întârse. 
Fiametta se ingrija de lipsa băețașului. Ii venise ună 
gândă rău.

_  Unde l’ai trimesă ? întrebă ea cam tulburată.
Pescarulă băgase de semă tulburarea fetei. li 

răspunse zimbindă:
— Dăcă luntrea cu care ați venită ar fi rămasă 

la ușa mea v’aiă fi trădată și pe d-vdstră și m’ar fi 
pierdută și pe mine Iotă intr’o vreme, fiindcă la spatele 
ei suntă vopsite armele podestatului.

— Ai dreptate.... Der ce ai făcută cu ea?
— Am poruncită fiului meu s’o ducă d’aiel și să 

vesleze totă dina spre mia4ă nâple și s’o părâseseă in 
vre-ună locă la vedere 1 celalaltă capă ală lacului. A- 
colo au s’o găsescă mâne prigonitorii d-vâstră și cu chi- 
pulă ăsta o să vă piardă urma.

— Oh, cum să-ți potă mulțâmi vreodată și cum 
să le înduplecă să mă ierți că te-am bănuită! cjise Fia- 
metta stringendă cu căldură manile pescarului, d-ta ești 
totă așa de prevă4ătoră pe câtă ești cinstită și cu fote 
astea eu amă putută să te bănuescă !

— Amă ghicita eu, insă nu face nimică, fiindcă 
eu totă am să mă silescă se vă scapă.

0<hii Fiametlei i se umplură de lacrimi, așa de 
multă o atinse astfelă de simplitate in devotanrenlă.

— Amândoi bolnavii d-tale a adormită. Nu ere4f 
c’ai fa<e bine să te duci și d ta să te odihnescl câte va 
ceasuri? 4lse pescarulă vă4endă pe Fiametta că moțăe 
pe scaună.

— Da, pote.
— Dute dâr, fiindcă vă așteptă pote multe încer

cări mai înainte d’a sosi in Veneția.
— Ai dreptate, mă simțu tare obosită! 4ise F,a 

meita uitându se cu jindă la patulă de teli.șcă pe care 
durmeau alături ca nisce frați gondolierulă Ricardo și pa- 
tricianulă Felice Badoer. — N’ai să te desparți de noi? 
întrebă ea cu ună tonă rugătoră. ț

— Nu le teme de nimică, eu privegheză, și să fii 

încredințată că voiu face totă ce-mi va sta prin putință, 
pentru ta să vă scapă de răsbunarea podestatului.

— Ce inimă bună ai !
— Facă ce potă, dâmnă, nimică mai multă, ni

mică mai puțină.
Tote acestea fură 4’se cu aceeași simplitate, fără 

iDgâmfare.
Fiametta mulțumi încă odată cu ochii și se duse 

și se întinse pe ârbă la piciârele patului pe care se o- 
drhneau cei pe cari ii scăpase ea.

Era târdiu dimineța, când ună sgomotă tare de 
trâmbiță deșteptă pe Fiametta. Fata sări numai deeâlă 
ca ună câne care aude că este amenințată casa stăpâ
nului lui. Trâmbița tăcuse și ună glasă răsunătoră ce
tea la câțiva pași de ea avisulă acesta pe care’l au41 
întregă :

, Eri seră, in Isola Bella, s’a făptuită ună atentată 
scîrbosă asupre personei puternicului senioră, Escelența 
Sa Batista Martinengo, podestată ală Padovei, sen: toră 
ală Serenisimei Republici, senioră peste Isola Beila și 
alte locuri. Podestatulă a scăpată numai prin vigorea 
și bravura sa. Vinovatulă este ună gondolieră iii'.șr-nl, 
care chiar elă a fostă rănită în lupta ce a siisliniită 
in potriva nobilului podestată. Ricardo a putu ă >ă 
scape și a fostă ajutată in fuga sa de o cameristă a 
signorei Veneția, epitropisita Veneției

„O sulă de galbeni de aură suntă făgăduiți ca răs
plată celui care va preda marelui și puternicului domnii 
Batista Martinengo, podestată ală Padovei, pe unulă dm 
cei doi fugari.* 
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nutrițiuneî planteloră, cari le continuă și acum cu multă 
silință și aidăre și anume prin culturile sale de nisipă.

Aci, erăși, spre a ne pute înțelege, e necesarii să 
facemă o mică digresiune dela temă și să vedemă mai 
ănteiu materiile din cari se compună plantele, și a doua, 
ce materii iau ele spre hrana loră. Cu toții scimă, că 
tdte lucrurile din lume suntă compuse din câteva ma
terii simple, in numără de 64, sunlă combinațiunl ale 
acestora in diferite raporturi și măsuri, și aceste materii 
fiindă că din ele se compună t6te celelalte lucruri, se 
numescă subsianțe simp'e seu elemente. Asifelă, dăcă 
cercetămă mai de aprope plantele, vedemă că și ele se 
compună numai din câteva subsianțe simple seu ele
mente, dintre cari unele formeză organele plantei și prin 
ardere se prefacă in gazuri și dispară cu totulă, ca: 
Cărbunele (C), Oxigenulă O), Hidrogenulă (H), (Oxigenulă 
cu Hidrogenulă formeză apa) și Azotulă său Nitrogenulă 
(N), care cu Hidrogenulă formeză Amoniaculă (NH3) er 
cu Oxigenulă și Hidrogenulă acidulă (acrimea) nitrică 
(NHOS) și altele; apoi elementele minerale, cari prin ar
dere nu dispară, ci rămână ca cenușă a plantei, cum e 
fosforulă (P), sullurulă seu puciosa (S), Kalium seu po- 
tasa (K), Calcea său varulă (Ca), Magnesia (Mg) și fe- 
rulă (Pe), pe lângă cari in unele plante se mai află și 
alte elemente, in cantitate mai mică, așa că pe ele le 
putemă trece cu vederea, de ărece aceleași plante potă 
să viețuiăscă și fără ele.

Aceste 10 materii sunlă indispensabile și trebue să 
fiâ in ori și care plantă, care e sănătăsă și voimă ca 
să crăscă și rodăscă. Astfelă dela feră, planta ișl ca
pătă colărea ei cea verde, și fără feră, ea ar fi cu to 
tulă palidă și in fine s'ar veșteji.

(Va urma.)

Mulțumită. publică și dare de seină, 
asupra ofertelorO primite de comitetulfl pentru adunarea de aju

tore in favorulu iocendîațiloru din comuna Galați.

Comitetulă pentru adunarea de ajutâre in favârea 
nenorocițiloră ineendiați din comuna Galați, de lângă 
Făgărașă (in țăra Oltului), după ce in urma Apelu
lui său dela 24 Apr.lte n. e. a primită ajutore din mai 
multe părți locuite de inimi nobile și inarinimose, vine 
pe acăstă cale a-.și da sămă și a mulțămi în numele ce- 
loră ajutorați binevoitoiiloră contribuitori. Anume s’au 
trimisă ajutore:

1. Din Sibiiu, prin Escelența Sa Domnulă Ar- 
chiepiscopă și Metropolilă Mironă Bomanulă 54 fl. 
v. a. colectați dela : Escelența Sa d-nulă Metropolilă Mi- 
ronă Bomanulă 20 fl., Iluslritatea Sa Nicolae Popea, vi- 
cară 5 fl., Dr. llarionă Pușeariu, archimandrilă 3 fl., 
Nicanoră Frateșiu, protosincelă 2 fl, Ioană Popescii, prof. 
1 fl. (toți din Sibiiu) Dr. Maieră, protop. (Seliște) 1 fl., 
Alasandru Tordoșană, prolopopă (Alba Iulia) 1 fl., Ioană 
de Preda, advocată 1 fl., Dr. Ioană Crișană, profesoră 
1 fl., Petru Ciora, oficială consistoriala 1 fl., (Sibiiu) Petru 
Truța, advocată (Baia de Crișiu) 1 fl., Ioană Danciu, dep. 
sinodală (Ofenbaia) 1 fl., Augustină Nicoră, dep. sinodală 
(Deva) 1 fl., Vasiliu Damiană, prolopopă (Bradă) 1 II., 
Cornelia Aiser, oficială de bancă (Sibiiu) 1 fl., Dr. lonă 
Mihu, advocată (Orâștiă) 2 fl.. Ioană Gală, prolopopă 
(Abrudă) 1 fl., Romulă Crainică, prolopă (Dobra) 1 fl., 
Teodoră Hermană, dep. sinodala (Deșitt) 1 fl., Dr. Moga, 
medică (Sibiiu) t fl., Alesandru Lebu (Cacova) 1 fl., 
Ioană Hanea, directoră seminarială (Sibiiu) 2 fl., Eugenă 
Brote, dep. sinodală (Sibiiu) 1 fl., Ioană Petrică protop. 
(Brașovă) 1 fl. și luliu Dană, adminislraioră protopopescă 
^Făgărașă) 2 fl. (Va urma.)

Avisu! Înscrierile la scăla elementară de fete a Re- 
uniunei femeiloră române din Sibiiu se potă face in <|>* 
lele de 28 Augusta — 1 Septemvre a. e. st. n. între

orele 8—10 a. m. în loealulă direcțiunei școlare (Strada 
Morii Nr. 8). Tacsa de înmatriculare este de 2 fl. v. a. 
Elevele cari au cercetată acestă scolă în anulă trecută, 
nu solvescă tacsă de înmatriculare. D dactrulă este de 
2 fl. v. a. pe lună, care este de a se solvi anticipative.

Părinții din provincia ișl potă adăposti copilele în 
internatulă Associațiunei transilvane pe lângă o tacsă 
lunară de 22 fl. v. a., în care se cuprinde și didactrulă.

Prelegerile se începă in 1 Septemvre a. c. st n.
Sibiiu, in 21 Augustă st. n. 1887.

Pentru comitetulă Reuniunei
Ioană Bădilă Bologa

vicepreședinte. secretară.

Invitare! Toți domnii membri ai .Associațiunei 
transilvane" și știm lord familii, cari voră participa la 
adunarea generală din ăslă ană în Sibiiu, se invită prin 
acesta cu tâtă stima la balulă care se va da in folosulă 
Associațiunei Luni in 29 Augustă in sala dela hotelulă 
„la Impăratulă romană».

Inceputulă este la 8 6re săra.
Prețulă bileteloră: de persănă fl. 1’50, bilete de 

familiă pănă la 3 persâne in același preță, dela 4 per- 
sâne în susă ă 1 fl. pentru fiăcare persbnă ce trece 
peste trei.

Biletele se vendă Luni în 29 Augustă dela 9—12 
bre a. m. și dela 4—6 bre p. m. în loealulă societății 
de lectură române, strada Ctsnădiei nr. 7 (in curte mez- 
zanin) și săra la cassă.

Suprasolvirile se voră chita pe calea publicității. 
Pentru comitetulă arangiatoră

V. Bologa, președinte. V. Roșea, secretară.

Ultime sciri.
Sofia, 21 Augustă. — Principele Ferdinand 

este așteptată aici mâne. Se facă mari pregătiri 
pentru primirea sa.

Filipopolu, 21 Augustă. — Principele Fer
dinand a refusată să primbscă pe consululă en- 
glesu, care venise a’i face visită ca persbnă pri
vată. Alteța sa a declarată că nu pbte primi pe 
consulu decâtă ca persbnă oficială.

Sofia, 21 Augustă. — Mâne este serbarea 
regelui Serbiei. Consulii nu voră arbora drape
lele loră decâtă în casulă când consululă ger
mană va arbora pe ală său.

Sofia, 21 Augustă. — Mitropolitulă Cle
ment stăruesce a voi să îtnplinbscă funcțiunile 
sale și a primi mâne pe principele Ferdinand 
când va sosi în capitală.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.»)

SOFIA, 23 Augustă. — Representantulă 
Germaniei Tbielmann a primită ordină sâ se 
ducă la Darmstadt.

CONSTANTINOPOLU, 23 Augustă. — A 
gentulă bulgară a comunicată marelui viziră o 
telegramă a lui Stoilovu, care spune, că prințulă 
de Coburgă, la sosirea sa în Filipopolă, a mij
locită sultanului espresiunea sentimenteloră sale 
de lealitate și de supunere, asigurându-lă tot
odată, că va respecta îndatoririle ce le are față 
cu sultanulă. Prințulă adause, că va fi fericită 
a-șl dovedi în persbnă sentimentele sale, dhcă 
sultanulă va găsi, că acbsta este oportună.

BERLIN, 23 Augustă. — Starea sănătății 
împăratului se îmbunătățesce mereu.

DIVERSE.
CuriositățI contimporane. — Cetimă In «Ellenzăk" 

dela 17 Augustă : „Musica poporală a lui Pongracz Lajos din 
Clușiu a cântată Dumineca trecută la Sinaia înaintea regelui 
României, și încă cu ocasiunea prânzului de curte, ți
nută dela 6—8. La dorința regelui musica a cântată 
mai multe cântece ungurescl, mai vertosă ciardașă, valsă 
și mai multe polce; regele de mai multe ori a dată es- 
presiune plăcerei sale.’ Cine n’are minte, n'are decâtă 
să crecjă fbiei ungurescl.

Turburări în Sicilia. — Nesiguranța și spirilulă a- 
narhică a crescută în Sicilia în modă spăimântătoră. Se 
anunță răscble sângerbse în 13 localități; suntă mulțl 
morțl; in fiă-care vină sciri despre asasinarea jandar- 
miloră și maltratări contra mediciloră, cari suntă acusațl 
de otrăvire, lntr’ună sată ună omă cam idiotă a fostă 
bănuită de nisce femei că ar fi autorulă colerei și mul
țimea Ta bătută de mbrte. La Caltagiron a fostă atacată 
poșta; în diferite puncte s'au formată bande de tilharl. 
Ministrulă Crispi a dată ordină telegrafică să se procâdă 
cu cea mai mare asprime contra celoră vinovațl. Mai 
multe mii de soldați voră pleca în Sicilia spre a întări 
garnisbnele de acolo.

Puterea rublei. — piarului englesă >Times* i se 
scrie din Konigsberg, că cabinetului din Petersburgă li 
stau la disposițiune 1,800,000 ruble pentru mituirea di- 
plomațiloră și a ijiareloră nerusescl, ca să lucre și să 
scrie, veijl bine, in favbrea politicei Rusiei. Subvențio- 
nații sunlă de trei categorii și primescă câte cinci mii 
de ruble celă puțină, dâră se dau câte șăse, <jece și trei 
sute de mii de ruble. Astfelă de foi cumpărate sunlă în 
Francia 16, in Anglia 4, in Germania 28, In Austria 20, 
in Italia, Ungaria, Serbia, România la olaltă 18, în Ga- 
liția 3. Pănă acuma 89 foi primescă simbriă rusescă. 
Afară d’aceea cabinetului ii mai stau la disposițiune 
900,000 ruble spre acelașă scopă.

Albumulu Țarului. — Alexandru III are ună al- 
bumă, in care răsfoește câteodată. Albumulă conține por
tretele tuturoră nihiliștiloră, cari au complotată în anii 
din urmă contra vieții împăratului. OrI-ce criminală de 
aceștia, care se condamnă, totodată se fotografiază și 
portretulă i se trimite Țarului. Acum câteva (file, când a 
aședată in albumă ultima fotografiă ce i se trimisese. 
Țarulă dise mâniosă: ,Se umple iute; mai am câteva 
foi». Impărătesa, sciindă că albumulă nihiliștiloră este 
ună isvoră nesecată de emoțiunl pentru soțulă său, a 
voită deja de mai multe ori să-lă nimicăscă, dăr Alec- 
sandru III nu vre să se desparță de aceiă albumă, care 
ii procură ore-care mângăere spunându-i că locatarii 
cărții — nu mai suntă.

Necrologu. — Șifronă Adamă, preotă gr. cat. In 
Gădălină, în numele său, ală fiului său Ioană, ală pă- 
rințiloră săi Adamă și Parasehiva, precum și in numele 
altoră numărbse rudenii, anunță cu inima frântă de du- 
lere trecerea din vieță a neuitatei sale soții: Parasehiva 
Adamu năse. Nobili, care după ună morbă îndelungată, 
împărtășită fiindă cu sf. sacramente, Sâmbătă, în 13 Au- 
gus’ă st. n„ s’a mutată la cele eterne, in anulă ală 
24-lea ală vieții și abia ală patrulea ală fericitei sale 
căsătorii. Osămintele pămăntescl ale scumpei răposate 
s’au astrucală in cimiterulă română din locă, Marți in 
16 Augustă, petrecute fiindă la mormăntă de numărosă 
publică și cinei preoți fungențl.

Fiă-i țărina ușoră și memoria binecuvântată!

Editoră: lacobfi JIureșianu.
Redactoră responsabilă : Dr. Aurel Mureșiann.

După ce se depărtă pristavulă*). pescarulă și Fia- 
metta rămaseră ună minută față in față, fără să schimbe 
nici o vorbă.

Fiametta era fârte galbenă și avea ună tremură 
nervosă pe care nu și-lă putea stăpâni, er pescarulă, ca 
să’șl ascundă turburarea, luase o plasă din cuiu și se 
făcea că o drege. Deodată insă ridică capulă și dise 
zimbindă:

— O sulă de galbeni de aură! curată avere pen
tru ună omă sărmană ca mine, nu’i adevărată, signora ?

Fiametta era să răspundă, însă Felice Badoer — pe 
care-lă deșteptase trâmbița — nu’i dete pasă să dlc^ 
nici o vorbă, Autjise și elă ce răsplată făgăduia pris- 
tavuiă.

Felice cjise scoțendă punga și aruncând'o In plasa 
pescarului;

— Tu piertjl o sută de galbeni de aură, decă nu 
n‘ predai, însă câștigi două sute de galbeni, liind-că ne ai 
scăpată. Prin urmare să nu te plângi.

— Oh, stăpâne! nu’ml primejduisemă eu vieța pen
tru d-văstră fără nici o speranță de răsplată? d'se in- 
trebândă bietulă omă, mihnită că tănărulă ilă putuse 
crede mișel ă.

— Negreșită! ijise Felice zimbindă, — insă coliba 
ta ticălosă a adăpostită a<|I pe celă din urmă mădulară 
ală familiei Badoer, prin urmare se cuvine ca să te îm- 
bogățescă.

— Oh, Escelență, eu nu cerb așa de multă. Dâc’așă 
ave numai o luntre nouă!

♦) Celă care a făcută cunoscută prin cetire avisulă.

— Vei avă nu numai o luntre nouă dăr încă și 
casă, și cu o grădină Împrejură. Și pe lângă astea mă 
insărcineză să îngrijescă și de fiulă tău 1 cjise Felice.

Bietulă pescară era nebună de bucuriă; visa, și 
Fiametta ișl dete multă ostenâlă ca să-lă liniștescă și să 
chibzuiască împreună cum să fugă peste năpte.

Ună omă din vecinătate avea ună felii de căruță 
ticălosă cu care ducea zarzavate și pâme in Verona. Că
ruța fu acoperită cu pânza luntrei și cum se inserâ, cul
cară într’ânsa pe Ricardo și pe Felice Badoer, care era 
încă cumplită de slabă. Fiametta se pusese pe scândura 
din stânga căruței și mâna mârțoga de cală pe drumulă 
Veronei, pe care mai târziu trebuia să-lă evite după cum 
trebuia să fugă și de drumulă spre Padova mai târziu.

Se făcuse învoiala ca Fiametta să lase cală și că
ruță la ună hană pe malurile Brenfei, în josă de Padova. 
Acolo primejdia nu va mai fi tocmai așa de mare și fu
garii ar putea găsi ușoră o luntre in care să se ducă 
pănă in Veneția.

Merseră tătă nOptea fără să se osienâscă prea multă- 
In <jorl de cji că'ătorii erau dincolo de Verona și ajunseră 
la ună cătună ticălosă, unde Fiametta ar fi vrută să ră- 
mâe f6tă <}iua pentru ca să plece âr peste năpte. Insă 
Felice fu de părere că trebuia să mârgă pănă in sătulă 
apropiată și acolo să rămâe. Porniră dăr pe ună drumă 
plină de văgașe.

Mergeau anevoe, Fiametta stândă iotă pe scândura 
pusă peste căruță și mânândă celulă, când doi bmenl 
călări le trecură deodată înainte ca la o sută de pași 
și pe urmă se intbrseră spre căruță vorbindă cu a- 
prindere.

Omenii aceștia purtau o îmbrăcăminte jumătate ci
vilă și jumătate militărâscă și negreșită că erau plătiți 
de vre-ună domnă mare din vecinătate, după- cum se 
obiclnuia incă în epoca aceea, pe jumătate feudală. Amin- 
doi purtau mustăți lungi, săbii grele, și-și dedeau aere 
de voinicl. Afară de acesta mai aveau siguranța și miș
cările unoră slugi, cari se simtă protejați de numele stă
pânului loră.

— Unde te duci, fată frumdsă? întrebă unulă din 
ei pe Fiametta oprindă calulă.

— La Padova, dragă domnule.
— Și ce cauți in Padova?
— Ducă pe frații mei, cari suntă amîndoi soldați 

ca și d-vostră, bunii mei domni, și cari s’au bolnăvită de 
friguri in armata din Lombardia.

Călăreții se uitară unulă la altuia. Celă care vor
bise mai ântâiu dise ârâșl;

— Frumușico, te înșeli păte și în locă de doi frați 
ia sema să nu ai decâtă unulă singură?

— Scusați-mă... vedeți bine că suntă doil d'ae 
Fiametta ridicândă pânza d’ună colță.

Cei doi vagabundl ișl cam pierdură cumpătulă când 
vădură 4 picibre. Cu tăie acestea celă care părea mai 
încăpățînată dl3e erăși:

— Pentru ce te duci In Padova?
— Pentru că am o recomandațiă pentru domnulă 

podestată. Mi s’a lăgăduilă că ela n’are să ne lase în su
ferință. Podeslatulă este ună domnă așa de bună 1

_________ (Va urma).



Nr. 176. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

Oursxs ta bursi de Vlcne
■lin 22 Augustă st. n 1887.

Rentă de aură o°/0 . . . 100 60 Bonuri croato-slavonc . . 104 75 
Rentă de hărtiă 5°/0 . ■ 67.45
ImprurautulO căiloră ferate

ungare........................ 150 90
Amortisarea datoriei căi-

lorfl ferate de ostfl ung.
(1-ma emisiune) . . . 98 —

Amortisarea datoriei cii-
lorO ferate de oști ung.
(2-a emisiune) ....-----

Amortisarea datoriei căi
lor ă ferate de ostO ung.
(3-a emisiune) .... 114 75

Bonuri rurale ungare . .104.50 Act. bănce) de credită austr.281.90 
Bonuri cu ci. de sortare 104.50 ârglutulă 
Bonuri D ‘ ’r‘

miști
Bonuri cu cl. de sortare 104 55 Mărci 100 împ. germ. . 61 55 
Bonuri rurale transilvane 104 60 I Londra 10 Livres sterlinge 125 82

rurale Banat-Ti-

Buraa <le Biicuresci

6

>

I
i 

Despăgubire p. dijma de |
»***<> *“*6.............  100-50| Rpnt i

Imprumutulă cu premiu I
ung............................ 12i 50 . Renta

Losurile pentru regularea | •
Tisei și Segediuului . 124 50

Renta de liărtiă austriacă 81 55
Renta de arg. austr. . . 82 85
Renta de aură austr. . . 112 70 
Losurile din 1860 . . . 135 50
Acțiunile bănce! austro-

ungare........................ 885 —
Act. băncel de credită uug. 285.50

Cota oficială dela 8 Augusta st. v. 1887.

Credit

română (5%). 
rom. amort. (5°/0) 
eonvert. (6’/,) 
oraș. Buc. (20 fr.) 
lonc. rural

>> >>
• urban
»

(7°/.) 
(5°/o) 
i7°/o' 
(6®/0 ■

Cump.

91’/,
95- 
88’/.
34— 

104’/.
89*/,

103 >/«
94—
87—

vând.

impărltescl
104 50 Mapoleo n-d’oil

Galbiut
. . 5 91
. 9 95

’ *
>

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

< > » Națională ------
Aură contra bilete de bancă . . 14.*/,
Bancnote austriace contra atirO. . 2.0t

Economiloru de oi,
Li-se oferă spre cumpărare 380—400 

care feuu de fenațe. împreună cu păsiune 
în clone odăi pănă în «5 Maiu st. v. Eventuală, 
odăile se dau și în arendă pe mai mulți ani

A se adresa pentru oferte și informațiuni 
la subscrisulîî:

Ludovicii Simonu,
proprietara,

în Sângeorgiulfl de Câmpia, posta uit.
Uzdi.-St.-Peter. (Comit. Clușului.)

(Avisă d-loră abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe ctiponulu mandatului poștală și numerii de pe 
fâșia sub care au primită nostru până acuma.

Domnii ce se abondză din nou sd binevoiascâ a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă. ADMINISTR. „GAZ. 7RANS “

92*/,
95*/,
89*/,
36- 

105*/,
90*,.

103'/.
95—
87*/,

2.02

Bancnote românesc! . . . .

Argint române.-? .... 

Napoleon-d’orî.....................

Lire turcescl.........................

Imperiali..............................

Galbeni..................................

Scrisurile tone. «Albina» 6°/0

» ’ n 5°/0
Ruble RusescI.....................

Discontulă ... »

Cursuîu pieței Brașovu
uir. 23 Augustă st. n. 1887.

Cump. 8.62 Vând. 8 65

9

»

8.55

9.94

•
*

8.60

10 00

• 11.22 » 11.28

» 10.20 • 10.26

> 5.90 » 5.95

» 101.— » 102.- -

fl 98.— - 99.—
> 108.— > 109*/,

7— 10°/0 pe ană.

Sosirea și plecarea trenurilorij și posteloru în Brașovu.
I. Plecarea trenuriloru:

1. Dela Brașovu la Pesta:
TrenulO de persone Nr. 307: 7 ore 20 de minute săra.
TrenulO mixta Nr. 315: 4 ore 01 minută diminâța.

2. Dela Brașovu la Buouresoi:
TrenulO accelerata Nr. 302: 5 ore 37 minute dimineța.
Trenuia mixta Nr. 318: 1 oră 55 minute după ameip.

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

Trenuia de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amâtp. 
TrenulO mixtă Nr. 316: 9 dre 52 minute sera.

2. Dela Bucuresoi la Brașovu:
TrenulO accelerata Nr. 301: 10 ore 12 minute săra. 
TrenulO mixta Nr. 317: 2 Ore 32 minute după ametțl.

A. Plecarea posteloru:
a) Dela Brașovă la Hâșnovfi-Zernesci-Branil; 12 6re 30 min. după amed
b) fl fl . Zizinil: 4 ore după arnedl.
c) n in Secuime (S. Georgi): 1 oră 30 minute nâptea.
d) n v la FăgărașH-, 4 6re dimineța.
0 » a la Săcele: 4 dre dimineța.

B. Sosirea posteloru:
<0 Dela Reșnovu Zernescl-Brană la BrașovO: 10 Ore înainte da amâcjL
b) „ Zizinil la BrașovO: 9 Ore a. m.
c) Din Secuime la BrașovO: 6 Ore săra.
d) „ Fuyărașu la BrașovO: 2 Ore dimineța.
e) „ Sacele la BrașovO: 6 Ore 30 minute săra.

Publicatiunile „CANCELARIEI NEGBUȚIU," ’ — GHERLA — SZ.UJVAR. —
e

♦

AMICULU FAMILIEI, pi ară be!< tristicO și enciclo 
pedicO-literară cu ilustrațiunl, Cursulă XI. — Apare 
In 1 și 15 <Ji a lunei în numeri de câte 1 */,—21/, cole 
cu ilustrațiunl frumdse; și publică articbi sociali, poe- 
siă, nuvele, romanurl, suvenirl de călătoria ș. a. — 
Mai departe tractăză cesliuni literare și scientifice, cu 
reflesiune le cerințele vieței practice; apoi petrece cu 
atențiune viâța socială a Românilorâ de pretutindenea, 
precum și a celorlalte poporațiunl din patriă și străi
nătate; și prin umorO dulce și satiră alâsă nisuesce 
a face câte o Oră plăcută familiei strivite de grijele 
vieței; și peste tot0 nisuesce a întinde tuturorO indi- 
vicJilorO din familiă o petiecere nobilă și instructivă.
— Prețuia de prenumerațiune pe anulă întregi) e 4 II. 
pentru România și străinătate 10 franci — lei noi, 
plătibill și în timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN. Revistă bișericeșcă, scolastică 
și literară. CursulO XIII. — Apare în broșuri lunare 
de câte 2*/,—3*/4 cole; și publică articln din sfera tu
turora sciințelorO teologice și între aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, serbători și diverse ocasiunl, — 
mai departe studii pedagogice, didactice și scientifice- 
lilerarî. — Prețuia de abonamentă pe anula intregă 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei noi, plă
tibill și în bilete de bancă și in timbre poștali.

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

Puterea amorului. Nuvelă de I'anima C Z. Ro- 
vinarâ. Prețuia 20 cr.

Idealulu pierdută. Nuvelă originală de Paulinn 
Z RovinarO. Prețuia 15 cr.

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

Fontâna dorului,
Simu. PrețulO 10 cr.

Codrenu craiulu
Simu. Prețuia 10 cr.

Elu trebue să se insore. Nuvelă de Maiia Schwarlz 
traducere de N. F. Negruțiu. PrețulO 25 cr.

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

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

c.
originală. —
— de Pau-

PrețulO 15 cr.
Nuvelă poporală

codrului. Baladă

de

de

I 
Georgiu

Georgiu

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

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

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

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

Petulantulu. Comediă in 5 acte, după Augusto 
Kotzebue tradusă de Ioană St. ȘuIuțO PrețulO 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică ținută în sa'ele 
gimnasiului din Fiume prin Vincețiu Nicoră prof. gim- 
nas. Cu porlretulO M. S. Regina României. PrețulO 
<5 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Bulicescu. UnO volutnă 
de 102 pagine, cuprinde 103 poesii bine alese și a- 
rangiate. PrețulO redusă (dela 1 fl. 20 cr. la) 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii poporale culese de 
loanO PopO ReteganulO. UnO volumO din 14 c61e. 
l’rețulă 60 cr

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

Apologia Discusiunî filo-,otice și istorice maghiare 
privitore la Romani, invederife și rectificate de Or. 
Gregoriu Silași. — Partea I. Paulă Hunfalvy despre 
Cronica lui Georg. Gabr. Sincai. PrețulO 30 cr.

Renascerea limbei românescl în vorbire și scriere 
invederită și aprețială de Dr. Gregoriu Silași. (Opă 
completO ) Broșura 1. II. și III. PrețulO broș. I. II. 
câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. Tdle trei împreună 
costau 1 fl. v. a.

Biblioteca Săteanului Română. Cartea I. II. III. 
IV. cuprinițenda materii fdrte interesante și arausante. 
PrețulO la tote patru 1 fl., câte una deosebita 30 cr.

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

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

Economia pentru scdlele 
II. PrețulO 30 cr.

îndreptară teoretică și 
mentulă intuitivă în folosula

popor, de T. Roșiii.

co- 
co-

Ed.

practică pentru învâță-
elevilorO normali (pre-

parandiali), a invățătoriloră și a altorâ bărbați de scdlă. 
de V. Gr. BorgovanO, profesorO preparandialo. Pre
țuia unui esemplarO cu porto francate 1 fl. 80 cr. v. 
a. In literatura ndstră pedagogică abia aflătnO vre-ună 

| opO, întocmită după lipsele scOlelorO ndstre în măsura 
in care este acesta! pentru aceea îlo și recomandămO 

1 mai alesă Directorilor^ și învățătorilor^ ca celoră in 
I prima liniă interesați.

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

Manuală de Gramatica limbei române nentru scd
lele poporali în 3 cursuri de Maximo Popa profesorO 
la gimnasiulă din NăsăudO. — Manualulă acesta este 
aprobata prin InaliulO MinisterO de cultă și instruc
țiune publică cu rescriptulă de dato 26 Aprilie 1886 
Nr. 13(93. — Prețuia 30 cr.

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

Carte conducătore la propunerea calculărei în 
scola poporală pentru învățători și preparancjL Broș. 
I. scrisă de Gavrilă Trifu, profesorO preparandialo. 
Prețuia 80 cr.

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

ciuni și cântări bisericești forte Irumo.sO ilustrată. Pre
țulO unui esemplarO broșatO 40 cr. legato 50 cr. le
gato în pânză 60 cr. legată mai finO 60, 80, 90 cr. 
1 tl , în legătură de luxă 1.50—2.50.

Miculă mărgăritaru sutletescu. Cărticică de ru
găciuni și cântăil bisericesc!—IrumosO ilustrată pen
tru pruncii școlari de ambe secsele. Cu aprobarea 
jurisdicțiunei sup. bisericesc!. PrețulO unui esemplarO 
broșatO 15 cr., — legată 22 cr., legată în pânză 26 cr.

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

VÎ8ulu Prea Sântei Vergure Maria a Născătorei 
de D-tJeu urmată de mai multe rugăciuni frumâse. Cu 
mai multe iedne frumdse PrețulO unui esemplară 
espedată Iranco e 10 cr.. 50 esemplare 3 II., 100 esem
plare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusu Christosîî. PrețulO unui 
esemplară legato e 15 cr.

s
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Tipografia ALEXI, Brașovă.


