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Brașovu, 13 Augustă 1887.
Linia telegrafică fiindiî întreruptă n’amu pri

mită erl nici o depeșă, ca sâ scimu ce se mai 
petrece în Bulgaria, asupra căreia suntă ațintite 
tote privirile.

Nu se p6te nega, că fasa în care a întratu 
acuma cestiunea bulgară prin suirea pe tronft a 
prințului de Coburg inspiră cabineteloru mai multe 
îngrijiri ca pănă acum.

De altă parte cele ce se petreci! în Bulgaria, 
enunciările principeh i și ale căpeteniilor!! bulgare, 
precum și atitudinea puteriloru față cu faptele 
ce se săverșescă oferă unU deosebită interesă.

Fie-care se întrebă cu o drdptă curiositate, 
cum o să se termine acăstă nouă crisă, la ce 
sferșitu o să ajungă Bulgarii și ce resultată o 
să aibă atitudinea plină de temere și de reserve a 
mareloru puteri.

Se vorbea de aceea, că Anglia, Austria și 
Italia ară fi gata a recundsce pe principele. Der 
sosirea lui în Ternova și mai alesă intrarea lui 
în Sofia ne-au dovedită că, și dăcă numitele pu
teri ară avă dorința acăsta, ele suntu încă de
parte de a o pute împlini.

Representanții acestoru puteri au absentată 
dela primirea principelui, tocmai așa ca și repre
sentanții Rusiei, Germaniei și Franciei. Ba mai 
multă, organele oficiăse ale guverneloru acestoru 
state au întors’o acum pe altă cdrdă, dândiî prin
cipelui de Coburg sfatulă se părăsăscă Bulgaria, 
după ce și-a făcută plăcerea d’a se preumbla în 
triumfă prin orașele principale ale Bulgariei.

I se împută prințului Ferdinand mai cu 
sdmă, că s’a depărtată dela basele tractatului 
din Berlină și că, urmându unoră sfaturi fatale 
ce pare că i s’au dată de cătră nisce 6tnenl cari 
voescă să facă imposibilă domnirea lui, a pro
vocată directă mânia tuturora puteriloru. De 
aceste puteri chiar ună Battenberg a avută res
pectă. Cum să voiască der ună Coburg a le 
nesocoti ?

Este clară că de unu lucru se temă cabi
netele, că adecă purtarea de față a prințului de 
Coburg va face de lipsă ca Europa să intervină 
în Bulgaria și că astfelă s’ar pregăti calea ocu- 
pațiunei rusescl pe care t6te ară voi s’o împedece.

Rusia a și pusă cestiunea așa, încâtfe ea 
numai printr’o intervențiune se p6te resolva. Și- 
reți cum suntă însă diplomații din Petersburg, 
ei s’au adresată mai ânteiu la Sultanulă, ce- 
rendu intervențiunea lui în numele tractatului din 
Berlină.

In filele acestea se lățise în Bulgaria faima 
că Părta va trimite la Sofia unu comisarii estra- 
ordinară în persona lui Artin-Efendi și că acestă 
comisară turcescă va fi acompaniată de ună co- 
rnisaru rusescfi. Se înțelege că acăstă veste a 
trebuită să producă mare turburare între Bul
gari. Intr’aceea însă Părta temporiseză ca tot 
dăuna și nu se pote hotărî să facă pasulă ce-lu 
cere guvernulă rusescă.

Se constată adecă, că Rusia în adeveru a 
somată pe Părta să trimătă imediată ună comi
sară la Sofia. Cererea Rusiei este susținută și 
de Francia și se asigură, că Germania gelosă de 
acăsta s’a apropiată și ea de vederile Rusiei și 
stăruesce prin urmare în aceeași direcțiune ca să 
se facă ordine în Bulgaria.

Interesantă este, că în legătură cu probabi
litatea unei intervențiuni a puteriloru s’a lățită 
în România faima, că concentrările cele mari pen
tru manevrele din anulă acesta ale armatei ro
mâne s’ar face mai muliă în vederea ur ei even
tuale ocupări a Bulgariei de cătră trupele române 
la mandatulă puteriloru. Planulu acesta ar fi des
tulă de aventuriosă, pe lângă aceea că e lipsită 
de orice temeiu încâtu privesce relațiile de pănă 
acum ale României cu Bulgaria; cu tdte acestea 
laima ce se lățesce despre o eventuală ocupare 

de cătră trupele române pare a prevesti în ade
vără o apropiată intervenire din partea pute
riloră.

Pentru momentă totulă aternă dela hotărî- 
rile Sultanului. Rusia cere intervenirea lui și se 
anunță, că ea ar fi cerută chiar ca să se facă o 
ocupațiune mixtă, așa ca Rușii să ocupe Bulgaria 
propriu ijisă, ăr Turcii Rumelia orientală,

Nu este cu neputință, ca vr’una dintre pa
teri, vrendă să împedece o ocupațiune rusă, să 
se fi gândită la espedientulă de a se trimite 
trupe române în Bulgaria.

Intr’aceea este multă comentată vorbirea ce 
a ținut’o metropolitulu Clemente principelui în 
Sofia. A esprimată adecă metropolitulă Cle
mente speranța, că prințulă va conduce popo
rală bulgară pe cărarea recunoscinței față cu 
Rusia, căreia are să-i mulțămăscă liberarea și 
esistența sa, și că în cașul ă acesta p6te fi sigură 
că poporulă se va grupa îinprejurulă lui și va 
fi ratjimulu tronului lui.

Acăstă vorbire să fi produsă nemulțămire 
între oficerii armatei și într’adevără ea cuprinde 
o gravă amenințare la casă când principele ar 
călca pe urmele antecesorului său.

Situațiunea prințului de Coburg se presentă 
der pentru momentă astfelă: ca să se scape tea- 
fără, său va trebui să se întărea în curendă de 
unde a venită, său vrendă a rămână, va trebui 
să se facă instrumentulă Rusiei.

Prințulă de Coburg în Bulgaria.
La felicitările primarului din Sofia, prințulă Ferdi

nand a răspunsă prin aceste cuvinte:
.Adâncă atinsă de primirea d-văstre entusiastă, 

sunt fericită că mă găsescă in mijloculă d-v. Răspun- 
dendă la apelulă stăruitoră ală poporului, am socotită 
de datoria mea a veni în acăstă țără, a lua frânele gu
vernului, și a pune capătă crisei de care Bulgaria sufere 
de ună ană. Primiria ce intimpină pretutindeni pro- 
băză câtă de multă aveam dreptate să iau o atare hotâ- 
rire. Speră că cu spirilulă de împăciuire, cu respectulă 
legtloră, cu îndeplinirea obligațiunilor!! internaționale, mai 
cu sămă cu binevoilorulă concursă ală Sublimei Porțl și 
cu sincera observațiune a datoriiloră nâstre cătră Curtea 
Suzerană, vomă isbuli a sfârși crisa, a face să reintre 
Bulgaria în calea normală și a inaugura o eră de pace, 
de ordine și de prosperitate. Trăiască Bulgaria1“

Sera, prințulă fiindă sondată asupra însemnărei cu- 
vinteloră .îndeplinirea obligațiuniloră internaționale”, a 
răspunsă: „Acăsta însemnăză: terminarea drumuriloră de 
feră, aranjamentulă cestiunei datoriei și a tributului Su
blimei Porțl, a cestiunei liniei Rusciuk-Varna, ele.

Prințulă a primită ditnineța pe ofițerii garnisănei 
din Sofia, lntr’ună discursă rostită pe franțuzesce, prin
țulă a vorbită de disciplină și de unire. Elă a <jisă că 
înțelegerea deplină intre densulă și armată va fi sigu
ranța și viitorulă țărei.

La Te-Deum, cântată la Catedrală, ce era împodo
bită intr’ună chipă măreță, asista ună numărosă cleră. 
Prințulă, înconjurată de statulă său majoră, ocupa tro- 
nulă. După Te-Deum, mitropolitulă Clement a rostită 
discursulă urmăloră:

„Poporulă bulgară primesce cu enlusiasmă pe prin
țulă, ale cărui calități le cunosce și pentru tronulă că
ruia elă va fi totdăuna gata să-și verse sângele. Prin
țulă cunosce, fără îndoială calitățile poporului, pentru că 
a acceptată să ia in mâni destinele sale. între alte vir
tuți poporulă are recunoscința; de aceea elă e recunos- 
cătoră Rusiei, căreia elă da.oresce libertatea și exis
tența sa.“

Mitropolitulă în heiâ esprimându - șî speranța, că 
piințu ă va sci să conducă poporulă pe acăstă cale a 
recunoscinței. In acestă casă, prințulă păte fi sigură că 
poporulă său se va grupa în jurulă tronului și-lă va 
susține cu tăriă. ** *

O f6iă vienesă publică testulu ordinului că
tră armată, datu de prințulu Ferdinand:

„După depunerea jurământului înaintea Sobranie; 
în vechea reședință bulgară, declarămă bravei nâstre ar
mate bulgare, că amă luată în mână administrarea țării 
conformă § 11 din constituția, precum și comanda su
premă peste oștire.

„Suntemă profundă convinși, că brava și gloriâsa 
oștire bulgară va fi însuflețită numai de o idee: Stricta 
îndeplinire a jurământului, ce l’a depusă astăzi pentru 
credința și devotamentulă cătră noi și patria nâstră Bul
garia, că nici ună felu de influențe esterne său interne 
politice nu voră fi în stare să sdruncine acestă devota- 
mentă și că cu ajutorulă lui Dumnezeu se va justifica 
speranța năstră ce o punemă in armată, noi și poporulă 
nostru.

Dumnezeu celă atotputernică să o protâgă, ca să 
devie mare și tare pentru apărarea, libertatea și inde
pendența Bulgariei și spre onărea armeloră ei. Corpu ’i 
să fiă păstrată curată și să’i fiă menită victoria și gloria 
asupra dușmaniloră patriei”.

Ferdinand.
După cum i se telegrafiază din Sofia fdiei 

„Kolnische Zeitung“, acestu ordinii de <|*  a &- 
cutu sensațiune, fiindu că elti arată că principele 
Ferdinand este hotărîtu să nu facă nici o conce
siune Rușiloru în ceea ce privesce armata.

Aci putemu adauge, că principele Ferdinand 
a garantată cu averea sa o comandă de 200,000 
pusei cu repetiția, făcută de guvernulă bulgară, 
la o fabrică de arme din Austria.

*♦ *
Prințulă Ferdinand de Coburg a primită, 

se 4'Ce> dela mama sa, princesa Clementina de 
Coburg, o telegramă, în care ea provdcă pe 
principele să părăsescă câtă mai curendă Bul
garia, unde abia va mai put£ trăi multă timpă 
în liniște.

In legătură cu aedsta stau și scirile sosite 
din Ternova, că principele Ferdinand alu Bul
gariei a primită deja mai multe scrisori ame- 
nințătdre, în care i se dă amicalulă sfată să 
părăsăscă Bulgaria, dăcă îi e scumpă viăța. A- 
ceste amenințări se (|ice că suntă de proveniență 
rusăscă.

Sgomotulă despre ocuparea Bulgariei.
piarele înregistrdză sgomotulă despre o e- 

ventuală ocupare a Bulgariei de cătră trupe ru
sescl, ori de cătră trupele unei puteri ce ar pri
mi mandată europeană.

In acestă privință se mai telegrafiază din 
Moscva cjiaruliii „L’Indăpendance belge“ , cu 
data dela 19 Augustă următfirele:

D. de Nelidoff, ambasadorii lă rusă Ia Constantino- 
pole, a sosită a<jl la Berlină, însărcinată cu negocierile 
privitâre Ia ultima lasă a cestiunei bulgare.

Se afirmă din sorginte autorisată că d. de Bis- 
marck a reînoilă asigurarea că ar vede aeji cu mulță- 
mire ocuparea Bulgariei de cătră Ruși, dâcă se va sti
pula prealabilă cifra trupeloră și caracterulă ocupftrei.

Este mai multă decâtă probabilă, că acâstă combi- 
națiune nu va atrage după sine nici ună angageamentă.

SCIRILE PILEI.
Din tâte părțile Ardealului sosescă scirî despre or

canul ă dela 6 (18) Augustă. Pretutindenea furtuna a 
fostu violentă și a pricinuită pagube enorme. In valea 
Someșului trebue că furtuna a fostă nemai pomenită. Din 
Relău se raporteză că furtuna a aruncată sute de peșcl 
din Someșă pe uscată, și poporațiunea i-a adunată cu 
grămada.

—x—
Prințulă de Bismarck îșl va serba la 11 (23) 

Scptemvre viitoră jubileulă de 25 ani de când este mi
nistru președinte ală Prusiei.

—x—
Recolta în Bucovina și mai alesă in părțile 

despre amâ(jă-<Ji va fi anulă acesta fârte slabă, căci mai 
multe săptămâni după olaltă a fostă o secetă și o arșiță 
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așa de mare, că mai tote pânele an închiercită și s'au 
uscată. Păpușoiulfi pe unele locuri n’a legato mai dcfe- 
liu, ci a rămasă sterpii, eră pe altele nici n’a crescută. 
Dăr nici fructe nu voră ti multe și mai alesă persece, 
căci pâtra de astă-primăvâră și omizile au stricată forte 
multă pomiloră. Și legume, din causa secetei, încă voră 
fi puține, scrie «Revista Politică».
o x

Ministeriulă ungurescă de interne primind infor- 
mațiunl, că unii mijlocitori de servitore falsifică con- 
dicuțele acestora, corigândfi nota condicuței după 
bunulă lorfi placă, spre a induce publiculu în erâre, a 
invitată printr’o ordinațiune-circulară municipiile, ca să 
aviseze autoritățile competente d’a cerceta asemenea abu- 
surl, de cumva condicuțele ajungă la ele pe cale oficială 
și eventualele falsificări să le arate respectivei judecătorii 
de cercă, pentru ca să se potă porni procedura penală 
contra falsificătoriloră.

—x—
Suprarbit rările în Aradă, Dobrițină, Oradea- 

mare, Biserica-albă, Seghedină și Timișora s’au amânată 
dela 17 Septemvre pe <|ma de 26 Septemvre.

—x—
Cetimă în «P’oia Diecesană*  din Caransebeșă 

dela 9 (21) Augustă a. c.: „Conformă ordinațiunei con
sistoriale publicate in acestă foiă, conferențele pregăfitore 
cu comisarii conferențeloră invățătoresci s’au ținută Luni, 
Marți și Mercurea trecută. Conducătoriulă aees’oră con
ferințe a fostă d. profesoră de pedagogiă Platriciu 
Drăgălina, pe carele on. publică îlă cunâsce din in
teresantele tractate istorice publicate în foia nostră. Ma
teria conferințeloră din anulă acesta este «Planulă de 
învățământfi și eserciții practice din istoria 
universală*.  Tradarea istoriei în șco'a poporală este 
unulă dintre cele mai grele obiecte. D. Drăgălina însă cu 
mare desteritate și cu precise cunoscințe de lucru pro
puse metodulă, care inlesnesee și face intuitivă pe câtă 
se pote și acestă studiu abstractă; der și comisarii s’au 
ară'ată de profesorulă loră, dovedindă prin prelegerile de 
probă, că nu numai c’au pătrunsă metodulă istoriei, dăr 
și l'au și însușită pe deplină, încâtă paternă dtce, <ă 
pregătirea a succesă câtă se păle mai bine. Mai departe 
notificămă, că comisarii: Martină Țapii și Ștefană Albu 
suntă împedecațl a conduce conferințele în ppbiteratele 
încredințate loră, și astfelă conferințele învățătorilor^ din 
ppbiteralulă Vărșețnlui le conduce d lă asesorii consisto
rială Ioană lonașă, ără in ppbiteralulă Făgetului d. 
George Mage ți fi învățător în Sacoșa ă ungurescă.

—x —
In săptămâna trecută s’au vândută în Mercurea la 

țicitațiă dece boi contiscațl sub cuvânta că au 
foită aduși ca contrabandă din România.

—x—
Inconventulă anuală ală bisericei ev. 

conf, augsb. din districlulă Titsei. ținută in fi
lele trecute, în locă să se tracteze cestiunî de interesă 
bi=ericescă, s’a ținută judecată asupra duoră pretinse 
afaceri panslaviste. Anume, episcopulă Czekns avi- 
sase senioratulă, ca să câră ună reversă dela învăță- 
torulă Ludw. Klem mtisz din Tiszolcz, care fusese învi
nuită de nisuințe panslaviste. Der deorece mai târziu re- 
versulă Iu anulată de presbiteriu, episcopulă cern, ca în 
contra presbiteriului să se pornescă cercetare disciplinară, 
cerere pe care senioratulă n’a safislăcut’o până a um. 
Inspectorulă senioiatului Szenlivanyi numi procederea 
presbiteriului scandalosă, er pe seniorulu Czener urtjitor 
intelectuală ală acestei afaceti. La propunerea lui Pechy 
se esprimă desaprobaria contra presbiteriului din Tiszoh’1 

A doua afacere e, că același presbiteriu n’a ascultată de 
provocarea episcopului Czekus, ca în contra învățăto
rului Szalva din Klenocz să se pornescă cercetare disci
plinară, fiindă că a editată ună călindară—vedl Dămne 
— panslavislă, dușmană Unguriloră. S’a hotărîtfi, după 
multă vorbă, ca presbiteriulă să pornescă contra lui 
Szalva cercetare disciplinară într’ună limpă anumită și 
să lă suspendeze imediată din postă. — Se scie că «pan- 
slavismulă» acestora constă în faptulă, că ei luptă contra 
maghiarisării șcâlei și bisericei loră.

Cetimă in «Kolozsvar* : «0 veche datorință a 
facultății de medicină din Clușiu s’a împlinită, 
deOrece ministrulă justiției a ordonată, ca cadevrele ares- 
tanțiloră din penitenciarulă dela Gherla, pe care nu le 
cere nimenea, să se predea institutului anatomică din 
Clușiu. Se calculâză pe ană 20—25 cadavre". — Ce 
dorință !

—x—■
In Pesta a murită deunătjile Dr. Bukovinszky, după 

ce a testată, din averea sa de 100,000 fl, suma de 
60.000 fl. pentru diferite scopuri ungurescl, anume 
între altele 4000 fl. pentru associațiunea industrială ungu
rescă din Ardelă, 4000 fl. pentru biserica rom. cat. a Cean
găilor imigrați, pentru preotulă și învățătorul loră, 4000 fl. 
pentru crescerea unui școlară săracă ceangău, 4000 fl. 
pentru biserica ref. a Ceangăiloră din Bucovina și 2000 
fi. pentru întreținerea șcâleloră ref. ale Ceangăiloră de 
aci și din Bucovina.

DisposițiunI contra confesiuniloru.
Suntă admirabile disposițiunile, cari de cari mai 

nouă, ce le iau miniștrii ungurescl contra a totă ce e 
confesională. Pănă acum e anulă, învățătorii, respec
tive profesorii dela scolele confesionale, mai aveau celă 
puțină atâta considerația din partea organeloră statului, 
că, pe lângă o cerere provădută cu timbru de 50 cr., 
puteau dobândi dela direcțiunea centrală a căiloră fe- 
r >te ungurescl ună libelă de călătoria pe căile ferate 
ungurescl cu ună preță scădută de 5O°/o. Ei erau mul- 
țămtțl și cu acestă favoră, măcară că fără nici ună drept 
și fără nici o considerația logică se făcea o deosebire 
intre învățătorii confesionali și intre cei de stată, cărora 
li-se concedea libelă de călătoria redusă cu 66°/,, va se 
fjică eu 16°/0 mai josu ca la cei confesionali.

Vrândă pote, ca să îmblândâscă acestă furiă a mi
nistrului de comunicațiune, care in compamă eu colegii 
săi lovesce în conlesiuni, deosebite corporaținni de ale 
profesorilor^ ungurescl romano-catolici au aflată de cu
viință, ca cu ocasiunea aleger.loră diefale din periodulO 
trecută să voteze cu guvernulă. Nu șl au ajunsă insă 
scopu ă nici pe acesta cale de lingușire, căci pe când 
profesoriloră dela școlile de stată li-se acOrdă acum, ca 
și mai ’nainte, libele de călătoria pe căile ferate ungu
resc! cu prețulă scădută cu 66°/0, pe atunci profesoriloră 
dela scolele confesionale li-s’a denegată cu totulă ori ce 
reducere de preță. Disposițiunea acâsta a ministrului de 
comunicațiune este cu afâlă mai nedrâptă, cu câtă pro
fesorii seoleloră de stată prin nimiefi nu suntă superiori 
profesoriloră dela scâlele confesionale. Diferența zace 
numai în aceea, că pe cândă eeloră dinlâiu li-se acordă 
— pc basa monopolisărei patriotismului — favoruri ne
numărate și un salară mai grasă pOte de cum ară me 
rda, pe atunci profesoriloră și scâleloră loră confesio
nale nu li-se dă din partea statului — dăr negreșită 
din bani românesc! — absolută nici ună ajutoră, ba li 

se denegă chiar și cele mai mici favoruri, cuvenite ;ns- 
tituțiuniloră culturale din palriă.

Acâstă nouă disposițiune, pe care numai in ajunuț 
vacanțeloră de ăsta timpă au luat’o la cunoscință pro
fesorii scâleloră confesionale, le pâte servi ca o nouă 
dovedă, mai alesă profesoriloră romano-catolicl, că prin 
lingușiri și prin votare la alegeri pentru eandidații guvernu
lui, nici-odată nu se pote elupta dreptulă unei confe
siuni.

Din fostulă comitatu Dobeca, în Augustă 1887.

La adresa on. comitetu centrală ală „Âsociațiunei 
transilvane pentru cultura și literatura poporului română“.

In legătură cu interpelațiunea comembrului Ioană 
Popă Reteganulă, făcută in adunarea generală a Asocia- 
țiunei năstre de anulă trecută, ținută in Alba fulia. rela
tivă la starea fondului scdlei centrale române ală fostu
lui comitată Dobâea, din Gherla, in ajunuiă ținerei adu- 
nărei generale din âstă ană — din nou ne permitemă a 
atrage atențiunea Onoratului comitetă și a Adunărei ge
nerale asupra conținutului uimătârelorfi disposițiunl din 
„învoirea fundamentală» de dto 8 Maiu 1862 a comuneloră 
române din numitulă comitatu Dobeca;

a) p. 24. „Fiind-că convențiunea ndstră se unesce 
deplina cu scopuiă măreță ală Âsociațiunei pentru lite
ratura și cultura poporului română în Transilvania cu 
reședința în Sibiiu :

Așa noi punemă totu institutulă acesta, atâtă în 
privința fondului și a averei, câtă și în privința planului 
de învețămentă sub nemijlocita priveghere a numitei aso- 
ciațiunî".

b) p. 25. „Priveghiarea acesta va consta însă întru 
a griji, ca averile să se administreze după con
vențiunea acâsta, și invățăturele să se propună după 
planulă institutului. , . âr când în astă privință ar simți 
scădere, să facă arătare la adunările representanțiloră 
anuale, ori ocasionale, și să ceră vindecarea răului".

c) p. 2-i. „Asociațtunea pentru literatura și cultura 
poporului română in Transilvania*  va pute întreprinde 
dreptu'ă acesta de priveghiare, trimițendă din membrii 
săi comisari, cari să cerceteze scola. cursulă invățăture- 
loră, prototolulu și tote rațiunile senatului, și va [mie 
c’ună cuvântă toți pașii b mi de densa allațl a i face, nu
mai ca institutulă seu s ola aresta să ’nilorescă și să fiă 
asecurată.

Tote disposițiunile și actele relativă la scâli acâsta, 
precum și menționata .Învoire fundamentală" aprobată 
de reg. guvernă transilvană cu data Clușiu 13Iuniu 1862 
Nr. 12717/1862 se află publicate per extensum fn Nrii. 
27 și 28 din • Fâia pentru minte, inimă și literatură^ 
din anulă 1862, din cari acte etc. ună esemplară trebue 
să se afle—-în înțelesulă p. 31 din desă pomenita „în
voire fundamentală — și în arehivulfi «Âsociațiunei pen
tru literatura și cultura poporului română in Transilva
nia" din Sibiiu.

Mai mulți membrii ordinari ai „Âsociațiunei 
din fostulă comitatu ală Dobecei“.

Agricultura în Germania.
O escursitine agricolă făcută la Rusalii 1884 în provincia Sacsonia

Ocnele și industria dela Stassfurt.
(Urmare.)

Spre scopuiă arătată elă și-a construită o cale fe
rată transportabilă din laborator pănă în grădină, numai 
de vre-o 130 stânjini lungime, cu 4 vagâne mici, și în fia- 
care vagonă a pusă câte 8 6le, construite anume în formă

FOILETON U.
(36)

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

XIII.
Fantele.

,AțI autjită toți vorbindu-se de Carmagnol. Car 
• magnol ăsta era ună generală cu foile mare nume la 
„inceputulfi vecului ăstuia. Eu, care vă povestescă, am 
«slujită sub densulă. Carmagnol, după ce a comandată 
«trupele ducelui de Milan, se desgustase de pationulă său 
«și venise după servicii in Veneția, unde i se dete ună 
„comandamente mare, comandamentulă unei armate in- 
’sărcinată să lupte împotriva necredincioșilor^, cari pu- 
«seseră mâna pe Candia. Eu fă eam parte din armata 
„aceea. Mai mulți ani pe rândă am vădută pe Carmag- 
«nol la lucru, și, v'o spună iric’odată, elă era ună gene- 
«rală vestită, care nu sta în lurgonă. când era vorba 
„să ducă trupele la asaltă. Se punea in frunte și nu 
.Ingrija de sine, după cum nu ingrija nici de alții. De 
„aceea și fiecare soldată îlă adora. Insă in o hii Sena
rului generalulă Carmagnol avea ună cusură, elă avea 
«mare stimă pentru ori-cine simțea că ’i bale o sabia pe 
«căpsa stângă. Câtă despre omenii ceia cu rochii de 
„catifea căptușite cu eacom, cari ședă pe scaune în Sfa- 
„tulă celă Mare, Carmagnol ală meu nu se turbura de 
«ei, după cum nu se tulbură soldatulă de plosca pe care 
„a’golit’o. Judecați chiar voi, n’avea elfi dreptate? Ce 
. omfl sdravănă era Carmagnol 1“ rl

Aci bătrânulă se întrerupse și șterse o lacrimă pe 
care o vărsă spre amintirea fostului lui generala, pe urmă 
urmă ast (elfi :

„Cu totulă altfelfi era când Senatulă ii trimitea or- 
„dine. Pricepeți că Carmagnol ală meu le punea sub 
».șeua calului seu și pe deoparte asigura pe Serenisima 
. Republică câ o va asculta, er pe de altă parte făcea 
„cum ilă tăia pe dânsulă capulfi și tivea dreptate. Nu’țt 
«vine se turbezi, vă întrebă eu. când scii, că ești ună 
„generalii viteză, care ai ideia ta, care ți-ai studiată tă- 
«rîmulfi, care sci ce poți trage dela trupele pe caii le-ai 
„dresată, când te pomenești că primesc! ună ordină de 
„bătae, ori ceva cam Ia felfi, dela nisce domni mari, 
.cari n’au vătjmă altă tâmpă de bătae deeâtu piața Sf. 
«Marc.u, și care nu sciu să comande o armată, după cum 
„nu sciu eu să slujescă o liturghie.

„Senatulă însă se încăpățîna să’i dea porunci și 
• Carmagnol se incăpățina să nu le asculte.

,ln lagără se și răspândise vestea despre neînțe
legerea dintre Senată și prea iubitulfi nostru generalii 

„și noi, soldații, ii luainfi partta lui Carmagnol și tjt- 
„ceamfi între noi:

„— Ascultă-nc, Carmagnol! Dă-ne ordinulă să t’ămfi 
„ună iurt’șă (asaltă) prin rochiile negre și să ne vetji 
«că nu ne codană.

„Carmagnol scia Iote amănuntele acestea. Ne zîmbea 
„când trecea prin Îngălă și în fața slăpânirei se ținea 
„bine, ră<)imându-se pe opinia și la trebuință chiar pe 
„armele soldațilorfi lui.

„Senatului însă nu-i plăcea ineăpăținarea asta a 

,lui Carmagnol d’a face după capulă lui Sfatulfi celă 
„mare in sfirșită plictisindu se d’a vedea că Carmagnol 
„refusă cu încăpăținare ca să-i dea ascultare, hotărăsce 
„să-i trimelă ună emisarii cu scrisori de rechemare. Se
cătuită luă comanda din mâna lui Carmagnol. Ințelege-țl 
„feții mei, că asta nu-i putea placă lui. S’a înfuriată 
■ grozavă și a pusă soldați se plimbe pe trimisulă Sena • 
.tului călare pe ună măgarii și cu nisce vorbe de ocară 
• scrise p’o tăb'i ă și atârnate de gătii. Bietulă emisarii 
„fu pc urmă trimisă înapoi în Veneția ca să spue Sena- 
,tului că Cnrmtgnol are să remâe Iotă in fruntea tru- 
„pelorti. Să ne fi văzută pe noi ce tnulțămițl eramii 1

„Nu se mii gândea nimeni la întâmplarea asta, 
„<ând, într'o <J«, pe când trupele erau aședate in inijlo- 
«culă lagărului pentru o inspecția a generalului, ună 
„omfi necunoscută de noi toți, deși era îmbrăcată ca 
„unu ofițerii cu rangă înaltă, trecu călare pe dinainleă 
„frontului steagului și se opri cam in mijlocă, cu faț-t 
«la trupe de cari era despărțită numai de vr’o tjece pași. 
„Atunci sco-e din buzunară o bonetă roșiă împodobită 
„<u ună sechiufi de aură și și-o puse pe capă.

„Niciodată n’ațl simțită ceva ca aceea ce atnă sim- 
.țiffi noi. Toți amă încremenită.

,— Fantele! strigară soldații.
«Ori-eare din voi, dragii mei. scie ce va să tjică 

.Fantele Culmea puterei, representația vină a Sena
rului, a Sfatului de <juce, a Sfatului de trei, Inchisiția 
«personificată inlr’ună urnă, Messer Grande. Nimeni 
„dintre noi nu avusese in viâță prilejulfi să vetjă pe 
„Fantele, fiindă că elă nu s’arată decâtfi rară și tol- 
„dâuna in crise grave. Așa că deși ne cuprinsese o
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cilindrică, și de ună metru de adencl, în totală avea 4 
vagbne cu 32 ole. In grădină, la ună locă mai adăpos 
tiia de curențî și de venturl, a clădită ună choscă, o 
căsuță de stică, ai cărei păreți, acoperișă etc. erau cu 
totului totă de sticlă, așa ca sbrele să pbtă străbate la 
plante in 0"î și ce timpă ală Z'lei, dâră ventnlă și ploia 
să nu le pbtă ajunge de locă. Pentru ca ele să aibă 
aeră curată, întocmai ca și cele din libertate, deschidea 
o ferestră din partea, unde aerulă era în liniște, seu 
când timpulă era frutnosă le împingea cu vagonele lâ 
aerulă liberă, der la cea mai mică adiere a vântului le 
aducea ărășl înapoi în chioscă. Cu tbte aceste precau- 
țiunî, se înțelege, că aducerea de materii hrănilbre din 
altă parte, era cu neputință. Ca dela începută să nu fiă 
în pămăntă nici o substanță organică, nici o materiă 
hrănitbre, lua nisipă sburătoră din o movilă sterilă de 
nisipă și anume dela o adâncime de l‘/a metru, unde 
de sigură, că nici ventulă, nici ploia nu au pută aduce 
său depune materii hrănităre.

Totuși nici acestă precauțiune nu era de ajunsă, ci 
pentru ca să stirpâscă ori și ce urmă de substanță or
ganică, ce s’ar fi putută afla cumva în movila de nisipă, 
a pusă nisipulă intr’o tigaie și l’a arsă câte o jumătate 
de oră la 100° Celsius. Nisipulă astfelă curățită și lipsită 
de ori și ce substanță organică, l’a băgată in olele acelea 
afunde, și a sămenală în fiăcare blă câte 8 bbbe de 
orză. Fiăcare olă o uda Zilnici cu câteva centimetri cu- 
nicl de apă destilată, din care ărășl era înlăturată orl-ce 
materiă hrănitore, astfelă, incâtă pământulă să fiă tot- 
dăuna așa de umedă, precum îlă iubescă plantele, și 
precum e și în natură.

In privința nutrimenteloră a pusă în fiăcare vasă 
în formă de săruri tote elementele necesari și în măsura 
cuvenită, afară de unulă singură, adecă a pusă apă, azot, 
vară, feră, kali, magnesiă, suflură etc. afară de accidulă 
de fosforă, care din vasulă Nr. 1 lipsia cu desăvârșire. 
In vasulă Nr. 2, erau Iote ca în celă dinainte, numai 
câtă i s’a pusă și accid de fosforu, însă în o cantitate 
neînsemnată d mică. In vasele No. 3, 4,5, 6, 7, 8—12 
a pusă totă acealași materii, ca și înainte, accidulă de 
fosforă însă treptată totă în măsură mai mare. Deja va
sulă No. 6 avea fosforulă în dosa cuvenită, âr de acolo 
înainte, elă întrecea din ce în ce mai multă.

Și care a fostă resultatulă acestoră încercări? Fi
rele de holdă din vasulă Nr. 1, debre-ce în curendă au 
consumată fosforulă ce se afla în grăunțe, și altulă ne 
mai căpătândă, deși răsăriseră și înverziseră forte bine, 
au începută să devină din ce în ce mai palide, și în 
fine s’au uscată cu totulă. Vasulă Nr. 2 arătă nisce 
fire ceva mai mari, der și ele forte palide și șubrede, 
dela ună timpă încoce au încetată cu creseerea și des- 
voltarea și duceau numai o viăță pipernicită.

Firele din vasulă nr. 3 erau și mai mari, mai pu
ternice și nu așa palide, ear d’aci încolo cu câtă fos
foră li se dăduse mai multă, cu atâtă și ele erau mai 
mari și mai vigurbse. Firile din vasulă Nr. G erau de 
totă frumsețea, de o verdeța închisă. Dela Nr. 6 încolo, 
cu câtă fosforulă întrecea dosa cuvenită, în locă ca 
holda să fie și mai îmbelșugată, ea începea să dea în- 
napoi, să devină din ce în ce mai palidă, să rămână 
mai mică, mai pipernicită, incâtă plantele din vasulă Nr. 
12 nu se deosebeau de cele din vasulă Nr. 1 La o 
altă senă de ole li-se dăduse accidulă fosforică, der li 
se retrăsese treptată azotulă, și ărășl cu același re.sul- 
tată. In celelalte ole făceau totă încercări de felulă aces
tora, insă cu alte plante, și cu sărurile in diferite grade 
de solubilitate.

De aci vedemă lămurită, că și planta vrea și tre- 
bue să-și aibă hrana ei anumită și in măsuță potrivită, 
și ori câtă i s’ar da din alte materii, ele nu-i folosescă 
nimică. Fără azot și fără fosforă, planta nu pbte viețui; 
primulă e indispensabilă la formarea foiloră și fibrei, âr 
ală doilea, a semânței. Totă așa e cestiunea cu kali și 
celelalte elemente. Deci nu e totă una, când duci pe 
ună agru ună cară de gunoiu de vite, seu din mustă, 
care e compusă numai din paie și noroiu. Decă unui 
agru i s’a împuținată tare varulă, câte-va cară de vară 
seu margă ii folosescă mai multă decâtă 4—5 gunoiurl 
strașnice, căci tote celelalte gunoiurî nu-i folosescă ni
mică, ci elă caută numai varulă și tocmai de acesta nu 
e prâ multă. Și ârășl dâcă îi lipsesee magneua său fos
forulă, inzadară îi grămădimă vară și azotă, căci nu- 
potă fi de folosă. Deci și pământulă ca și planta își 
are vindecarea sa, remediulă său propriu și nu pbte fi 
tămăduită după calapodulă altora, celă multă scăderile 
și daunele potă fi evitate, ca să cultivăm acelă pămânlă 
cu plante, cari nu receră o dosă însemnată din elemen- 
tulă care lipsesee. Apoi ărășl, că nu tbte plantele recer 
elementele nutritive în aceeași cantitate, aceea ne-o a- 
rată analisele chimice ale planieloră agricole, precum și 
esperințele de tote Z'lele ale agricultoriloră practici, cari 
prin variațiunea planteloră cu fbia îngustă: grâu, orză, 
secară etc. cu altele cu fbia lată, cum e mazere, trifoiu, 
cartofi, sfecle etc. au căpătată în ambele rode mai mari 
decâtă decă le-ară fi cultivată una singură neîntreruptă 
pe același terenă.

(Va urma.)

Avisu! înscrierile la scbla elementară de fete a Re- 
uniunei femeiloră române din Sibiiu se potă face în Zi
lele de 28 Augustă — 1 Septemvre a. c. st. n. între 
orele 8—10 a. m. in localulă direcțiunei școlare (Strada 
Morii Nr. 8). Tacsa de înmatriculare este de 2 fi. v. a. 
Elevele, cari au cercetată acâstă seblă în anulă trecută, 
nu solvescă tacsă de înmatriculare. Didactrulă este de 
2 fi. v. a. pe lună, care este de a se solvi anticipative.

Părinții din provincia își potă adăposti copilele în 
internatelă Associațiunei transilvane pe lângă o tacsă 
lunara de 22 fi. v. a., în care se cuprinde și didactrulă.

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

Pentru comitetulă Reuniunei
Ioană Bădilă Bologa

vicepreședinte. secretară.

Mulțfimittl pablică, și dare de seină, 
asupra ofertelorii primite de coinitetulQ pentru adunarea de aju

tore în favorulu incendiațiloriî din comuna Galați.
(Urmare.)

4. Din Brașovă, prin d-lă Ioană Socaciu, 
profesoră la gimnasiulă română de acolo, 50 fi. și 50 
cr. v. a. colectați dela d-nii: Ioană Socaciu 1 fl., La- 
zară Nastasi, profesoră 1 fl., Artemiu Feneșană, profe
soră 1 fl , Andreiu Bârseană, profesoră 1 fl., George 
Chelariu, profesoră 1 fl., Dionisie Făgărășană, profesoră 
1 fl., Nicolae Pilția, profesoră 50 cr., Iosifă Ferieeană, 
profesoră 1 fl., Iosifă Maximă, profesoră 1 fl., A. Vlaicn, 
profesoră t fl., Ioană C. Panțu, profesoră 1 fl., N. N. 
profesoră 1 fl., Ioană Dobreană, profesoră 1 fl., d-na 
Zoe Popă, confetăriță 50 cr., I. Christescu, comersanlă 
1 fl., Gr. Birea, comersanlă 1 fl., G. M. Zănescu, co- 
mersantă 1 fl., Pe'ru Fara, amploiată 1 fl, Negrea, lo
cotenentă c. r. 1 II., Petra Petrescu 1 fl., N. Strevoiu, 
1 fl., N. Bărbuceanu 50 cr., Nicolae T. Ciurcu 1 fl., 
D. Ștefană 1 fl,, George Bârsană, învâțătoră 1 II., Budiu, 
profesoră 1 fl., George Moiană, învâțătoră 1 fl., Ioană 
Dariu, învâțătoră 50 cr., Ioană Aronă, învâțătoră 50 cr., 
Nicolau Oancea, învâțătoră 20 cr., Z. B. învâțătoră 20

cr., N. N. învâțătoră 1 fl., I. Saniuce, secretarulă efo
riei scol. rom. 1 fl., N. Mocană 1 fl., G N. 60 cr., D. 
Eremias, nepoții, 2 fl. N. N. B. 1 fl., Laurențiu Maxi- 
miliană 1 fl., Ioană Lengeră, advocată 5 fl., Petru Ne- 
meșiu, notară reg. publ. 1 fl., Silvestru Moldovană, pro- 
fesoră 50 cr., Bartolomeiu Baiulescu, parochă 1 fl., Ioană 
Dușoiu, comerciantă 1 fl., Frații Stănescu 2 fl., Dia- 
mandi Manole 5 fl., Vasile Voina parochă 1 fl.

(Va urma.)

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a >Gaz. Trans.«)

SOFIA, 24 Augustă. — Tonceff a luată 
asupră’șl misiunea de a forma noulă cabinetă.

SOFIA, 24 Augustă. — Sgomotulă, că Ar- 
tim-Efendi va sosi aci însoțită de ună comisară 
rusă, a făcută rea impresiune.

SOFIA, 24 Augustă. J— RepresentantulO 
germană Thielmann a fostă avisată să nu pă- 
răsdscă Sofia înainte de terminarea crisei.

SOFIA, 24 Augustă. — La serviciulă di
vină tjise archiepiscopulu Clement, că poporulă 
bulgară trebue să fiă recunoscătorii Rusiei pen
tru liberarea și esistența sa. Elă speră că prin- 
țulă va sci duce poporulă pe astă cale la cu- 
noscința acesta, în care casă pbte fi sigură, că 
poporulă se va aduna împrejurulă tronului său.

CONSTANTINOPOLtT, 25 Augustă. — 
Intr’o telegramă cătră prințulă de Coburg, Pbrta 
desaprobă sosirea lui în Bulgaria înainte de a fi 
sancționată Pbrta alegerea sa și de a o fi apro
bată puterile.

CONSTANTINOPOLtT, 24 Augustă. — 
Arătândă urmările îngrijitdre ce aru putea avea, 
Pbrta a refusată cu hotărîre cererea urgentă a 
Rusiei de a se trimite la Sofia imediată Artim- 
Efendi.

BERLINtT, 24 Augustă. — Impăratulu a 
făcută erl cea dinteiu preumblare cu trăsura.

DIVERSE.
Celu din urmă împeratu bizantină. — Constantină 

XII, Paleologulă, s’a apărată cu 7000 bmenl, ce fi ma* * 
râmăsese, contra Sultanului Mohamed II, care cu o ar
mată de 300.000 omeni și cu 400 corăbii împresuraseră 
Constantinopolea. După ce împăratulă apârase zidurile 
58 dile contra mulțimei dușmanilor^, aceștia în fine pă
trunseră in orașă la 29 Manie 1463. Dâr și aci bra- 
vulă împărată eși cu sabia in mână înaintea năvălito- 
riloră. Toți căpitanii de pe lângă densulă căZură. Elă 
singură mai râmase, dâr plină de răni. „Ore nu se va 
găsi nici o sabiă — striga elă — care să mă scape de 
acâstă vieță miserabilă ?“ In acelă momentă capu-i fu 
despicată de o sabiă turcâscă. Așa căZu tronulă bi
zantină I

.grbză respeetuosă, lotuși când vedeamu pe Fantele ni 
„se părea că sufletulă Patriei trecea în inimfle nbstre 
„și ni le mișca.

„Cum adicâ? o mână de soldați sâ amenințe exis
tența Republice! â;teia mari, care era regina Adriaticei, 
„care era o putere temută, sâ amenințe Veneția, care 
„sta cu piciorele pe lagune! Nu! așa ceva nu se putea

.Așa se gândea urî și care dintre noi când s’arăfâ 
„Fantele. Messer Grande ne și câștigase pentru 
„causa sa mai nainte d'a fi deschisă măcară gura și 
„fiâcare dintre noi repeta încetă numele acesta mis- 
„teriosă:

.— Fantele / Fantele!»
„— Da, lo son o! 4lse Fantele cu o voce puter- 

„niră, care întunecă deodată glasurile nbstre.
,Pe urmă 4,se:
»— Senatulă ia comandamenlulă din mâna lui

• Carmagnol și-lă dă în judecată!
„Și întorcându-se cătră prietinii cei mai buni ai 

„lui Carmagnol, mai Z'-se:
„— Arestați pe fostulă vostru comandanfă!
• Și-lă arestară!
,— Puneți-lă in lanțuri!
„Și ei îiă legară cu lanțuri.
„Așa s’a intâmplată feții mei, și generaluiă acela 

>pe care-lă adoramă toți, fu dusă înapoi în Veneția ca 
„ună criminală, și nici unulă dintre noi nu cuteză sâ
• protesteze, și când li tăiară capulă pe Piazzelfa, fie- 
„care dintre noi, convinsă că Carmagnol era vinovată 
„de înaltă trădare, apiaulâ mortea lui.

„Iacă, copii mei, ce pbte Fantele!»

Unu crapă numismată. — Joia trecută nisce ama
tori, suindu-se intr’o luntre și dândă cu plasa aprbpe 
de loculă unde se împreună rîurile Meurte și Mozela, 
au prinsă, după o jumătate de oră de osteneli, unu 
crapă (brie mare: cântărindă douăZecI și cinci livre. 
Despinteeată și curățită, se găsi în elă, spre marea mi
rare a celoră cari ilă pescuiră, trei piese de monete an
tice, ună liardă de Lorena de pe timpulă lui Leopoldă, 
o marcă de alamă cu inscripțiunea; Saladin, morile dela 
Saint Nicolas, 1520, și o monetă mică de pe timpulă 
Temerariulăi. Ore acestă crapă era elă vre-ună nu
mismată distrusă, său ne aflămă în fața unui casă de 
viâță lungă animală ? 1

Rectificare. Capitlulă de mai ’nainte ală „Foileto
nului', întitulată „Felice scapă11, a fostă capitlulă ală 
Xll-lea, er nu ală Xl-lea, precum din erore s’a tipărită.

Editoră : lacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă : l)r. Aurel Mureșianu.

Pe când decanulă armatei povestea tineriloră sâi 
camaraZI istoria lui Carmagnol, podestatulă primea vi- 
sifa unui omă credinciosă ală lui, care’i spuse că ună 
felă de procuroră însoțită de grafierulă sâu, amândoi 
imbrăcațl cu rochii de lână negră și pe capă cu barete 
(bonete) totă negre, debarcaseră la Isola Bella.

— Șeii cevrâ procurorulă ăsta? întrebă podestatulă.
— Da, stăpâne!... pretinde că este însărcinată sâ’țî 

comunice o hotărîre a Senatului.
Podestatulă încremeni d’o-'amdată, așa de cu ne

putință i se părea scirea asta, — sfi’i trimâță ună pro
curoră lui, care aștepta o armată! — insâ pe urmă se 
înfuria groznică.

Ce să facă? Cum sâ’.șl arate disprețuia pentru ho- 
•ărîrea Senatului ?

Insă nebunia mândriei îlă împinse la hotărirea a- 
cesta.

— Spune nebunului meu St. Leger să vie aci, po 
runci densulă.

Cum intră St. Leger în cameră, ii <J,se :
— Te-ei pricepe tu să mă înlocuestl și să joci 

cum se cade rolulă meu ?
— Nu-i tocmai greu lucru. Fiă Z'să fără supă

rare însă, întru câtă privesce nebunia tu m’ai întrece, 
vere ! răspunse nebunulă cu slruntare.

— Cum ai 4ls0 ?
— Ca să jocă rolulă tău firesee nu am decâtă să 

m’arâtă ceva mai nebună decâtă de obieeiu.
— Te emancipezi, nebune/
— Firesee, de vreme ce întru în rolulă meu de 

podestată I răspunse St. Leger.

Pe buza lui Martinengo se ivi umbra unui zîmbetă. 
Podestatulă Zlse :
— Qeul bine ai răspunsă 1 Totă astfelă să te porțl 

mai pe urmă cu cei doi mișei pe cari a cutezată Sena
tulă ca să mi-i trimâță. Arată te nerușinată și obraz
nică și ai să fi perfectă !

— Oh, nici odată n’am să te potă egala în o- 
brăzniciă. Tu ești celă mai obraznică omă de pe pă- 
mentă, vere! 4,se blestematnlă St. Leger.

Podestatulă se făcu că nu pricepe. Se întbrse că
tră servitorulă care aștepta poruncile lui, și-i Zise:

— Acum să introduci pe maiestatea sa procurorulă. 
Insă nu aci, fiindcă teatrulă este pre mică pentru ca 
actorii să potă să se misce în libertate, ci în curtea cea 
mare a, în curtea de ondre a castelului, unde să se re 
unâscă tblă casa mea, dela oficerulă celă dintâiu și pănă 
la celă din urmă servitoră.

Lucrurile fură făcute tocmai cum poruncise podes 
tatulă. Nebunulă se puse în capulă peronului, încungiu- 
rată de o curte caraghibsă compusă din rendașl de bu
cătăria și totă felulă de slugi de rendă, fiăcare avândă 
lângă sine, după porunca lui St. Leger, uneltele’i de 
lucru dreptă atribute.

Tbte slugile și toți soldații formau ună îndoită șiră 
împrejurulă curții de onbre, ală cărui mijlocă rămă
sese golă.

Podestatulă sta singură intr’o ferâstră din catulă 
înteiu, în dosulă unui balconă lucrată din feră. D’acolo 
putea să vadă totă ce era sâ se petrecă fără ca să fiă 
elă văZută. _________ (Va urma).
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CruriuJti la bursa de Vi» na Bursa de Biieuresel.
din 24 Augusta st. n 1887.

Rentă de aură 5° 0 . . . 101 —
Rentă de hârtiă 5’/, . . 87.50 
Imprumutuld căilord ferate

ungare........................ 150 04
Amortisarea datoriei căi-

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

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

Amortisarea datoriei căi-
lorfl ferate de osta ung.
(3-a emisiune) .... 11475 

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

miștî............................ 104 50
Bonuri cu cl. de sortare 104.50 
Bonuri rurale transilvane 104 50

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

vina uug..........................100.50
Imprumutula cu premiu

ung................................. 121 80
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124 60 
Renta de hărtiă austriacă 81 60 
Renta de arg. austr. . . 82.80
Renta de aura austr. . . 112 — 
Losurile din 1860 . . . 136.25

Cota oficială dela 8 Augusto st. v.

Acțiunile băncel austro- 
ungare .......................  885 —

i Act. băncel de credita uug. 286.25 
Act. băniei de credita austr.282 30 
Argintula —. — Galbinl

împărătesei ................. 5 94
Napoleon-d'or! .... 9 95
Mărci 100 împ. gerrn. . . 61 52 
Londra 10 Livrea sterlinge 125 80

Cump.

Renta română (5%). . 91’/,
Renta rom. amort. (5°/0) 95-

> convert. (6°/0) 88’/.
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 104’/.

> ,> i> (5°/o) • 89’/,
» » urban (7°/0 103*/.
• • » (6’/o) • 94—
» ♦ (5’/0I . • 87—

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

« » » Națională ------
I Aură contra bilete de bancă . . 14.*/,
Bancnote austriace contra aură. . 2.01

Escriere de concursă.
Postulă de învățătorii, devenită vacantă la scdla confesională gr. 

cat. din Telciu prin bolnăvirea, respective pensionarea actualului învă
țător u, se va ocupa în anulă scolastică 1887/8 prin tină învățătorii su- 
plinitoră cu ună salarii anuală de 24-0 fl. v. a. de percipiatil în rate 
lunari anticipative și 20 fl. v. a. relutu de cortelă.

Cei ce dorescă a dobendi acestă postă voră înainta suplicele loră 
subscrisului senatu scolastică până la 15 Septemvre 1887. documen- 
tândil cualificațiunea de învățătorii recerută prin lege.

Presidiulă senatului scolastică confesională gr. cat.
Telciu, la 12 Augustă 1887.

Gregoriu Popă,
1—3 președinte.

Avisu d-loră abonați!
Rugăină pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

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

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

Dăcă se iveseă iregularități la primirea diarului onor, abonați 
suntă rugați a ne înctinosciința imediată prin carte poștale, ca în câtă 
depinde dela noi, să se debltnrezc. ADMINISTlt. „GAZ. rIllAN8 “

1887.

vend.

92*/,
95’/,
89*/<
SO

IOS’/,
90*/,  

103’/.
95—
87’/,

15.’/.
2.02

Cursulu pieței Brașovu
din 25 Augusta st. n. 1887

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.62 Vând. 8.65

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

Napoleon-d’orl..................... 1 * 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.- -

a • „ &U • n 98.— - 99.—
Ruble RusescI..................... » 108.— » 109 ’/,
Discontulă ... 7_ 10°/» pe ană.

ABONAMENTE
la

„gazeta transilvaniei
se potă face cu începerea dale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușoră 
prin mandate poștale.

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

Prețulu abonamentului este'.
Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni..........................................3 fl. —
„ șese luni..........................................6 fl. —
„ ună ană........................................12 fl. —

Pentru România i;ti strâinâtate:
„ pe trei luni
„ șăse luni..................... . . . . 20 „
„ unii anii .... . . . . 40 „

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.

Fublicatiunile „CANCELARIEI REfiRBTIU,”
’ — GHERLA — SZ.UJVAR. —

AMICULU FAMILIEI, piară beletristică și enciclo- 
pedică-literară cu ilustrațiurJ, Cursulă XI. — Apare 
In 1 și 15 di a lunei în numeri de câte l’/a—21/, cole 
cu ilustrațiuni frumdse; și publică articlii sociali, poe- 
siă, nuvele, romanuri, suvenirl de călătoria ș. a. — 
Mai departe traclâză cestiuni literare și scientifice, cu 
reflesiune le cerințele vieței practice; apoi petrece cu 
atențiune vieța socială a Româniloră de pretutJndenea, 
precum și a celorlalte poporațiuni din patriă și străi- 
nătate; și prin umoră dulce și satiră alesă nisuesce 
a face câte o 6ră plăcută familiei strivite de grijeie 
vieței; și peste totă nisuesce a întinde tuturoră indi-

• s e e e a e

l

e*

vicțiloră din familiă o petiecere nobilă și instructivă.
— Prețulă de prenumerațiune pe anulă înlregă e 4 fl. 
pentru România și străinătate 10 franci — lei noi, 
plătibili și in timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN Revistă biseiicescă, scolastică 
și literară. Cursulă XIII. — Apare in broșuri lunare 
de câte 2’/t—3’/, cole; și publică articlii din sfera lu- 
turoră sciințeloră teologice și intre aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, serbălori și diverse oeasiunl, — 
mai departe studii pedagogice, didactice și seientifice- 
literari. — Prețulă de abonamentă pe anulă intregă 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei noi, plă- 
tibili și in bilete de bancă și în timbre poștali.

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

Puterea amorului. Nuvelă 
vioară. Prețulă 20 cr.

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

Opera unui omu de bine.

de l’aulina C. Z. Ro-

originală de Paulina

originală. — 
— de Pau-

Nuvelă
Continuarea nuvelei: .Idealulu pierdută" 
lina C. Z. Rovinară.

Fontâna dorului.
Simu. Prețulă 10 cr.

Codrenu craiulu
Simu. Prețulă 10 cr.

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

Branda seu Nunta fatală. Schiță din emigrarea

Prețulă 15 cr.
Nuvelă poporală

codrului. Baladă

de

de

Georgiu

Georgiu

•
lui Dragoșă. Nuvelă istorică națională. Prețulă 20 cr 

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

parandiali), a învgțătoriloră și a altoră bărbați de sc6lă> 
de V. Gr. Borgovană, profesoră preparandială. Pre- & 
țuiă unui esemplară cu porto francată 1 fl. 80 cr. v.

ia. In literatura nostră pedagogică abia allămă vre-ună 
| opă, întocmită după lipsele scăleloră nâstre în măsura ||| 
în care este acesta! pentru aceea îlă și reeomandămă 
mai alesă Directoriloră și invățătoriloră ca celoră în ® 
prima liniă interesați.

Spicuire din istoria pedagogiei la noi — la Ro-
Comediă în 5 acte, după Augustă mâni. De Vas. Gr. Borgovană. Prețulă 15 cr.

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

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

Carte conducetore la propunerea calculărei în 
scola poporală penlru învățători și preparanijl. Broș. 
I. scrisă de Gavrilă Trifu, profesoră preparandială. 
Prețulă 80 cr.

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

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

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

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

Petulantulu.
Kotzebue tradusă de Ioană St. Șuluță Prețulă 30 cr. 

Carmen Sylva. Prelegere publică ținută în satele 
gitnnasiului din Fiume prin Vincețiu Nicâră prof. gim- 
nas. Cu portretulă M. S. Regina României. Prețulă 
15 er.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticeseu. Ună volumă 
de 102 pagine, cuprinde 103 poesii bine alese și a- 
rangiate. Prețulă redusă (dela 1 11. 20 cr. la) 60 cr.

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

Tesaurulu dela Petrosa seu Cloșca cu puii ei de 
aură. Studiu archeoiogică de D. 0. Olinesdu. Prețulă 
20 cr.

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

Renascerea iimbei românescl în vorbire și scriere 
invederită și aprețiată de Dr. Gregoriu Silași. fOpă 
completă ) Broșura 1. II. și III. Prețulă broș. I. II. 
câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. Tdte trei împreună 
costau 1 fl. v. a.

Biblioteca Săteanului Română. Cartea I. II. III. 
IV. cuprincjendă materii forte interesante și aniusanle. 
Prețulă la tdte patru 1 fl., câte una deosebită 30 cr.

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

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

Economia pentru scălele
II. Prețulă 30 cr. 

îndreptării teoretică și 
mentulu intuitivă în folosulă

•>

co- 
co-

popor, de T. Roșiii. Ed.

practlcă pentru învăță-
eleviloră normali (pre-

Tipografia ALEXI, Brașovfl.

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

ciuni și cântări bisericești fărte frumoșii ilustrată. Pre
țulu unui esemplară broșată 40 cr. legată 50 
gată in pânză 60 cr. legată mai fină 60, 80, 
1 fl , in legătură de luxă 1.50—2.50.

Miculă mărgăritaru sufletescu. Cărticică

cr. le- 
90 cr.

de ru
găciuni și cântări bisericescl — frumosă ilustrată pen
tru pruncii școlari de ambe secsele. Cu aprobarea 
jurisdicțiunei sup. bisericesci. Prețulă unui esemplară 
broșată 1*  cr., — legată 22 cr., legală în pânză 26 cr. 

Cărticică de rugăciuni și cântări pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Cu mai multe icâne fru- 
mose. Prețulă unui esemplară trimisă franco e 10 
cr.; — 50 esemplare costau 3 (1. • 100 esempl. 5 fl.

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

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


