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birea răsună c.11 amerințarea, că în curendil va 
sosi limpidă, când voră da și Românii ună semnă 
de vieță și voru lucra. Vasilie Lucaciu a fostă 
în persdnă citată înaintea autorității și când alal- 
taejî apăru înaintea judecătorului de instrucțiune 
Iosif Borus, fu după unii lungă interogatoriu, 
arestată. Acei preoți și învățători, cari au pri
mită vorbirea lui Lucaciu cu aprobări în gura 
mare, se voră tracta în actele de cercetare ca 
complici."

In fine ffiia ungurfiscă mai comunică, că ar 
fi fostă arestată în Clușiu și fratele „agitatoru
lui," și că s’ar fi găsită la elil hârtii „compro- 
mițfitdre," adauge însfi cu precauțiune că acfistă 
seire o dă numai „sub reservă."

Din cele espnse de ffiia ungurfiscă asupra 
fapteloră d-lui Lucaciu nu se p6te deduce alta, 
decâtă că densulu în calitatea sa de profesorii 
și preotă a luptată în modă energică pentru a- 
pfirarea limbei române în contra despotismului 
celoru dela putere. Câtă pentru discursulă „re
voluționară," ce Far fi ținută Lucaciu într’o a- 
dunare electorală nu se aduce nici o dovadă po- 
sitivă, care să justifice acusarea îndreptată în 
contra lui. Ceea ce se dice în generală despre 
insultarea națiunei ungurescl, a guvernului și a 
reuniunei de maghiarisare și despre amenințarea, 
că va veni unii timpu, când voră lucra și Ro
mânii, este prea vagă și dă locă bânuelei, că 
cuvintele d-lui Lucaciu suntă în modă tenden
țiosă interpretate.

Asemeni învinuiri se ridică în pressa un
gurfiscă contra tuturoru, cari apără cu curagiu 
și cu energiă drepturile poporului română asu
prită. de aceea stăruimă în părerea ndstră, că 
nimicii nu se va alege nici din acfista cercetare.

Teroriștiloră dela putere le-a trebuită tocmai 
acum în ajunulil venirii monarchului în Ardfilu o 
nouă armă în contra conducfitoriloră poporului 
română, spre a face să reiesă că acesta e pacl- 
nicil și mulțumită, dfir îlă ațiță agitatorii, cari 
trebueseu nimiciți.

In enrendă resultat.ulă cercetării va dovedi, 
dfică părerea nfistră este întemeiată sfiu nu.

Gestiunea bulgară.
După cum se telegrafiază din Constantino- 

polă, cele două grupuri de puteri, pentru și con
tra prințului de Coburg, lucrfiză cu sîrguință. 
Italia și Germania pară a lucra în grupurile loră 
respective.

Se asigură în adevfiră că baronulă Blanc, 
într’o lungă audiență ce a avută Vineri Ia Sul- 
tanulă, vorbindă în numele grupului sfiu, îșl 
dete silința să arate legalitatea absolută a ale- 
gerei prințului de Coburg și sfi stabilfiscă că nu 
numai Italia, ci și Englitera și Austria, admită 
acestă punctă de vedere, și că trebue numai sfi 
se ocupe de mijldcele de a legalisa întronarea 
prințului de Coburg. Naturalminte baronulă 
Blanc a lucrată pentru dfirîmarea combinațiunei 
rusescl cu Ehrnrooth.

De altăparte, ambasada Germaniei, pentru 
a preîntâmpina intervenirea rusescă în Bulgaria, 
silesce pe Pfirtă sfi trimâță trupe în Rumelia, 
făcândă sfi se întrevadă, în casulă contrară, o 
ocupare rusfiscă ca aprdpe inevitabilă.

In fața acestei divergințe de vederi așa de 
netedă, Sultanulă pare a voi sfi amâne trimi
terea circularei proiectate în privința combina
țiunei Ehrnrooth, și ar telegrafia preilab.hî la 
Berlină pentru a cere ea Germania sfi mijlo- 
cfiscă pe lângă Englitera, Austria și Italia, pen
tru a le face sfi accepte combinațiunea rusfiscă 
Ehrnrooth; dfir până acum nici o liotărîre nu 
s’a luată; de altminterea întrdgă săptămâna a- 
cfista este ocupată de serbările Curban-Bairam.

Acfistă perplexitate a Turciei este pricinuită 
de hotărîrea luată de Sultanulă de a nu inter

Brașovu, 21 Augustu 1887.
Lunia trecută publicândii scirea sensaționalâ 

despre arestarea preotului din SisiescI Vasile Lu- 
caciu, sub pretecstu că ar fi „agitatorii daco- 
românu", amil 4*sd : „Sunteuiă curioși s6 vedeiuă 
ce va mai sc6te la ivfilă și cercetarea contra d lui 
Lucaciu, care sfimfină, ca ou cu ou, cu t6te cer
cetările anteridre de felultî acesta, din cari ni
micii nu sa aleșii decâtă că dușmanii noștri șl au 
ajunsă scopulă loră tendențiosă de a ne înegri 
înaintea tronului11.

Telegrama, prin care ni s’a anunțată ares
tarea din vorbă, ne spunea, că Lucaciu a fostă 
luată de pe drumă și că nu 'i s’a permisă să 
vorbdscă nici cu soția sa și cu tată-sSu. Acfista 
ne aduse aminte de procedura muscălfiscă și de 
escortarea în „chibitce" a celoră ce suntă me
niți a fi deportați în Siberia.

Trebuia să ne întrebămu cu mirare, ce 
faptă criminală va fi comisă d-lă Lucaciu, dfică 
să iau asemeni tufișuri moscovite în contra lui ?

N’amă aflată nirnică până acuma, ce ni-ar 
putfi da o deslușire drecare în privința acfista. 
Acusarea că ar fi „agitatoru daco română" nu 
puteamă să o luăinu în seriosă, dedrece scimă, 
că toți Românii, cari se luptă pentru drepturile 
națiunei loră, suntă învinuiți că ar urmări „ten- 
dențe daco române".

Anifi așteptată dfir după deslușiri și fită că 
și vine acum „Budapesti Hirlap" spre a ne in
forma despre pretinsele pficafe ale d-lui Lucaciu 
descriindu-le în modulă următorii:

„Vasilie Lucaciu, cu tdtă posițiunea sa ca 
profesoră la gimnasiulă romano-catolică din Săt 
niaru, a fostă de ani de 4'le >n stare a între
ține cu mare dibăciă legătura între preoții greco- 
catolici și a ațîța puternică nisuințele daco-ro- 
mâne dușmane statului. Ilu vedeai pe acestă 
bărbată pretutindenea și lucrarea sa de rfisvră- 
tire a lăsată îndărătu’i în tdte locurile urme e- 
clatante, fără ca cu tdte astea s6 se fi putută afla 
dovecjl contra periculosului agitatoră. Avea de 
a face în ministere, visita pe episcopii și se scia 
da cu perfectă fățăriă de supusă leală. Cu 
timpulu însfi succesulă acestui bărbații îlă trădâ 
însuși pe elii. Tinerimea școlară din Sătmară 
și preoțimea română arăta ura contra Ungu- 
riloru atâtii de fățișă, încâtu trebui să atragă 
atențiunea." '

„Cercetarea a lămurită apoi, că pretutinde
nea a condusă mâna lui Lucaciu. De altmin
trelea foile sătmărene atacaseră pe față pe Lu
caciu și rfisvră ti torul u n’a negată câtuși de puțină 
și a răspunsă chiar cu grosolănii. Primulii scan 
dală s’a întâmplată, când Lucaciu voi se devină 
virilistii pe temeiulu diplomei sale de doctorii și 
mai mulțl representanți orășenescl declaraseră, 
că cu ună agitatoră periculoșii statului nu vo- 
iescă să șfitjă într’o sală. îndată după aceea s’a 
petiționară la niinisteriulu instrucțiunei, ca sfi 
sisteze postulă de profesoră ală lui Lucaciu, care 
și așa totă e superfluu. Sferșitulă cercetărei por
nite a fostă transferarea agitatorului la gimna
siulă din Losoncz, unde fu numită profesoră or
dinară cu aprdpe Jfifa îndoită. Lucaciu însfi n’a 
primită acestă postă, căci în Losoncz n’ar fi gă
sită terenil pentru nisuințele sale. Mai bine sfi 
duse... ca preoții greco catolică în SisiescI. In 
acestă ținută prima sa lucrare fii întemeiarea unei 
reuniuni culturale valahe de femei. Apoi începu 
a se lua la eolțt cu fisolgăbirfiulil. Dete docu 
mente oficiale în limba română și refusîl orice 
traducere ungurescă...

„La „adunarea poporală" convocată de elil 
(înainte de alegeri) iși ținu acea vorbire rfisvră- 
titdre, pentru cere se decretă asupră’i arestulil 
preventivă. In acfistă vorbire insultă Lucaciu 
națiunea ungurfiscă și guvernulil, mai alesă însfi 
pe membrii societății Seclienyi din Sătmară. Vor

veni milităresce în nici ună casă în Rumelia» 
ceea ce ar explica urmarea licențiărei reser- 
veloru.

Descoperirea unui (complota în Sofia.
Ună cunoscută ală „Epocei" din BucurescI 

sosită alaltaerl din Rusciucă spune, că în acelă 
orașă se primise o depeșă din Sofia, care anunță 
descoperirea unui importantă complotă contra 
prințului Ferdinand de. Coburg. Acfistă desco
perire s’ar fi făcută de cătră căpitanulă Andriew, 
fostulă raportoră ală Curții Marțiale dela Rus- 
ciucu, când cu ultima răscfilă. Cinci - spre-cjece 
persdne, între care maiorulă Pencoff și patru ofi
țeri inferiori ară fi deja arestate.

Depeșa în cestiune a produsă o viă impre- 
siune la Rusciucu, unde populațiunea atâtă de 
încercată prin rigorile prefectului Mantof se teme, 
ca acesta se nu profite de ocasiune pentru a re
începe persecuțiunile sale.

Adunarea generală, a Associaținnei.
Sibiiu, în 19 Augusto 1887.

Trecu și a 26-a Adunare generală a Associațiunei 
transilvane pentru literatura română și cultura poporului 
română. Cu acăslă ocasiune nu putemă nicidecum sfi 
nu ne reamintimă totă. activitatea și resultatele obținute 
ale acestei AssociațiunI, spr ună scopă atâtă de sfântă, 
nu putemă trece cu vederea, fără a fi ținuți de 6menl 
indolențl, critica, ce lără voe ni-se impune chiar și acolo, 
unde credeamă și credemă a fi mai perfecțl. Fiăcare, 
care a participată la acestă a 26-a adunare generală și 
a fostă numai puțină cu spirită observativă, s’a putută 
convinge, că adunările generale ale Associațiunei — ac- 
centuămă cu deosebire cele generale, nu cele din des- 
părțfiminte — au rămasă staționare. In locă ca însufle
țirea pentru acestă instituțiune atâtă de mărâță sfi crescă 
și să-și ia ună avfintă totă mai mare, ea pare mai multă 
a fi rfimasă pe locă, dficâ nu chiar a fi regresată.

In ajunulă acestei adunări credeamă cu toții, că 
din tăte părțile voră alerga la acestă rendez vous Irățescă 
și culturală familiile române, cu atâtă mai vertosă, cu 
cât pe lângă darea tributului față cu scopulă sfântă 
ală Associațiunei, aveau sfi se convingă în persfină dăcft 
bine sfiu rfiu s’au întrebuințată sumele pentru edificare» 
palatului, în care și femeea română, condamnată încă a 
trăi în întunerecă, va pută de aci înainte a desvolta ta
lentele naturale atâtă de varii și nenumărate, va putfi 
să-și cultive și nobiliteze inima, scurtă: va putfi deveni 
înainte de Iote adevărată femeă română, consfirtă vred
nică și mamă română în sensulă celă mai strictă ală 
cuventului 1

Acfista era credința năstră a tuturora și acfista a 
fostă de sigură și speranța frațiloră SibiienI înainte de 
adunarea acfista a Associațiunei. Credeamă și de sigură 
credeau și frații SibiienI, că afluența va fi atâtă de mare, 
că Românii din tote părțile le voră veni în așa mare 
massă, încâtă locuințele angajate și aranjate voră fi cu 
multă prea puține pentru numărulă celă mare ală par- 
ticipanțiloră. Credeamă că la acfistă Adunare va parti
cipa măcară a treia parte din numărulă totală ală mem- 
briioră Associațiunei — destulă de neînsemnată față cu 
ce ar trebui să fiă. Și într’adevără era de dorită să s’a- 
dune cât mai multă inteligințâ română, pentru ca sfi se 
siringă și mai multă legăturile conlucrărei.culturale între 
frați, necesară atjl mai multă decâtă ori când, pe de 
altă parte arătându-șl fiăcare lipsurile și dorințele sfi se 
sfâtuifiscă cu toții in privința atitudinei și a măsuriloră, 
ce suntă de luată in aceste timpuri de grea încercare 
pentru apărarea și promovarea limbei și a culturei po
porului română.

Admitemă că pedecî fisice, materiale, și ici colea 
și morale au reținută și rețină pe mulțl din clasa năstră 
inteligentă de a participa la acfistă adunare, ceea ce 
insă nu admitemă, și nici că vomă pută vreodată ad
mite, este faptulă, că după o esistență de 26 de ani nu- 
mfirulă membriloră Associațiunei este atâtă de mică, în- 
câtă, dfijă l’amă lua dreptă măsură a inteliginței ro-
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mâne, ar trebui sg fimă cuprinși de cea mai mare în
grijire și tâlă încrederea în viilorulfl nemului nostru ar 
trebui să se sdruncine.

Der suntemu convinși, că numărulă inteligenții nos- 
tre este de deci și de sule de ori mai mare, și devine 
și mai mare prin numărulă celă mare ală proprietarilor^ 
și altoră clase sociale, cari încă aparțină clasii medie. 
Ne dâre însă, când vedemă că din atâtă mulțime, caie 
ar pale contribui cu obolulă ei la ridicarea și cultura 
limbii, a poporului română, numai ună numără așa de 
de mică se află, care să jertfâscă pentru acestă cansă 
sfântă o neînsemnată părticică din câștignlă loră, deve- 
nindă membrii ai acestei As-mcia ținui eu m'siune atălă 
de nobilă, atâtă de măreță!

Cu durere vedemă acestă lipsă de însuflețire pen
tru acestă instituțiune salutară, și nu paternă decâlă să 
conjurămă pe ori ce Română, căruia îi dace la inimă 
înaintarea culturei poporului română, să aducă neînsem
nata jertfă recerută de acestă instituțiune și cu mică cu 
mare să ne inscriemă ca membrii ai ei, mărindă astfelă 
numărulu conlucrătoriloră, suma capitaleloră întrebuin
țate la nobila lucrare a culturei limbei și literalurei po
porului lomână!

Der ni se pare că deocamdată am lăsată să vibreze 
destulă corda justei nernulțătnirl ce a trebui'ă să cu
prindă pe toți Românii bine cugetători la reamintirea a- 
eestoră împrejurări durerâse și vomă trece la descrierea 
decursului adunărei și a festiviiățiloră împreunate cu ea.

(Va urma.)

Blașiil, 1 Septemvre n. 1887.

Indemnulă plăcută de-a audi cum se consulteză frun
tașii noștrii a fostă causa, pentru care rnl-amă propusă a 
cerceta adunarea gen. a „Asoc. Trans • din acestă ană 
în Sfbiiă. Acesta este singura ocasiune binevenită de-a 
se întruni Românii din făte părțile, a-.și strînge frățesce 
mâna și a se mângâia anulă pe altulă. Stândă așa lu- 
crulă, nu-i mirare, dacă și eu am dorită dițț iotă sufle- 
tulă a mă învârti printre frații m°i, cu cari am sernțilă 
atâta plăcere a comunica.

Mai mulți fruntași Români din diferite părți și de- 
astădală s'au grăbită a alergi la adunare, ca să ii in 
desbatere seriosă lucrurile, de cari „Associațiuiie •“ este 
dafăre a se interesa. Gu tote aceste, ca să tiu sin eră 
și dreptă, nu potă trece cu vederea a nu aminti, că ne- 
amă fi așteptată să se presenteze ună numără mai mare 
de Români, din trei milidne. Nu sciu: să alribuescă a- 
cesta împrejurare neîndemânărei de-a călători, seu indi
ferentismului ori circumstăriloru nefavorabile materiale? 
Ași fi pole prea aspru, cândă uși di-.-e, că nu nul rimă 
interesă destulă de viu față cu scopurile mlturale, că 
suatemă dedați a ne vede numai de lucrurile no<tre pri
vate și a nu ne bate capulă, cum amă pute promova 
binele nostru generală. Atitudinea acesta indiferentă apoi 
se păte considera pentru singmatică dc forte comodă, fi- 
ind-că e scutită de oslenelă și de multe neplă'-eri. Der 
credo că nu mai trebue să o spună câtă de condamna
bilă este ea din pnnctulă de velere ală intereselorâ cul
turei nâstre naționale.

In legătură cu cestiunea călătoriei metnbriloră Aso 
c:ațiunei la Sibiiu nu potă să nu amintescă ună casă ca 
djvadă învederată de bunăvoință a domn lorii dilei, anume 
ci ministeriulă a răspunsă posilivă numai în 27 Augustă 
la cererea comi'eiului Asociițiunei de-a pute călători 
membrii cu preță scădută, așa că bilete de acestea nu
mai pentru reinlorcere s’au putută împărți dela aminti 
tulă comiletă, însă fără nici ună folosă, (imd-că casa 

rulă siațiunei n’a voită a-le lua in considerațiune, pre- 
te-slândă, că numai alunei ar fi valabile, cândă ar purta 
sigilulă siațiunei, de unde călătorulă a plecată către Si
lică. Se vede der, că to'ă luerulă a fostă cu iutențiune 
așa întocmită, ca membrii Asociatiunei să nu se potă 
bucura de favdrea a eă ăiori cu preță scăcjută.

După aceste fiă-mi ieriată a vorbi ceva despre con
certă. Atingă a< i eu plăcere, că tolulă a fostă astfelă 
arangiată și esecutată, incâtă nu credl ea cine-va dinlre 
asistenți să fi rămasă câtuși de puțină nemulțumită. D-na 
Brote a arătată, cuincă vocea frumosă a d-sale posede 
tarmecuiă dulce, de-a procur?, ori și cui momente prea 
plăcute și de-ai inspira idei sublime pentru o lume mai 
fericită. A mă încerca să dau espresiune simțământului 
de mulțămire ee-a deșteptată în inimile ascultătoriloră 
recunoscuta pianistă d șora Elena Florianu prin joculă 
ei escelentă, ar II deșertă Ostenâlă, liă der de ajunsă să 
mărturisescă, că a câștigată simpatiile tuturora. Am 
câștigată cu acestă ocasiune plăcuta convicțiune, cum-că 
geniulă poporului nostru este în stare a produce talente 
d-stulu de mari, ca să slârcă aplausulă pănă și ală stră- 
i.iiloră. și că decă amă ii fericiți a ne bucura de egali
tate și împrejurări mai favorabile, amă pute să ajungemă 
departe in cultivarea loră.

Recunoscință meriiă și d-na și d-lă de Heldenberg. 
cari au binevoită a sprijini cu concursulu loră aeâstă 
frumosă producțiune șt nu puțină laudă meriiă co- 
rulă și conducătorul^ lui d. G. Dima, pr.’cum și d-lă 
Isaia Hopa.

Animată a fostă banchelulă, la care a parlicipată 
ună publică numârosă. Cu ocasiunea acesia s’au ținută 
mai niu'le toasle. Primulă a fostă rostită de vicepreșe
dintele I. Bologa, intru sănătatea Maiestății Sale. Au 
mai urmată altele dintre cari amintescă pe ală d-iui G. 
Barițu pentru temea română, alu d-loră Dr. Rațiu și Ra- 
covița pentru Asociațiune și a d-lui l)r. A. Mureșianu 
pentru junimea română, «viitorulă mțiimei.»

Să termineză, amintindă în puține cuvinte despre 
Irdă. Voiu constata, ci n’a fostă publi-a așa de nu- 
mărosă. după cum ne-amă li așteptată, așa că sala care 
uneori, cum se dice, devine prea strimtă, ar fi putută 
cuprinde de astădată pe mai miilt”. Pote că ni I petre
cerea in genere vorbindă n’a fostă de-t-ilă de animită. 
Multe din dame er..u în codurnă națion liă, care rămâne 
pentru loldeuna cea mai frumosă podobă a femeii ro
mâne și cu deoiebire de'ă mai are și meritulă de și-l’a 
tăcută ea insăși. I D.

•' i L ib DlllKl..

Se afirmă, că manevrele ce'e mari in Ardealu se 
voră ține la granița României și nu pe teritorială 
dinlre Deva și Orășl â. Spre scopulă a test t voră circula 
pe linia Simeria-Petroșrni trenuri separate în dilele din 
16. 17, 18, 19 și 20 Septemvre.

Eri s’a întrunită in Sibiiu c o n s i s t o r i u I u 
metropolitană in ședințe ordinare, spre care s :opă 
a sosită acolo P. S. d-tu episcopă din Aradă Ioană 
Mețiană, și mai mu ți asesori consistoriali esternl din 
amândouă dieceseie sufragane , precum și din a’chi- 
dieeesă.

—x—
Comuna biserieâscă română din Ba lan ia, in Ba 

nală a cumpărat cjilele trecute dela erar ună corn lexă 
de 26 jngăre catastrale pământă arătoră, pe lângă c-on- 
dil.iunea de a solvi prețnlă de cumpărare în mai mulți 
anî. Venitul acestui pământ comuna bis. l'a de>tm d pen

tru susținerea seolei și a învățătorului astfelă, ca pe vi
itură cu limpulă din venitulă acestui pământă și din e- 
conotniile, ce se voră lace in capitalulă bisiricei, se se 
potă acoperi trebuințele învățământului, er comuna bi- 
sericestă să nu inii liă silită a pune aruncă pe credin
cioși p°ntru acoperirea sptseloră cultului. Comuna bi- 
semes ă Bitania a făcută multă in limpulă din urmă 
peniru asigurarea biseri-’ei și a seolei, și anume du, ă 
despărțirea ierarehmă de Șerbi a didilă biserică core i- 
pundătore, a cumpărată ună edificiu pentru școlă, eră 
amnn pămentuliî. de care voroimă. Succesele obținute 
de Irații noștrii dm B.itania ne înlărescă de nou în cre
dință, că la noi in Iotă locuia să potă face multă, dâcă 
omenii ișî pună la inimă causa public?, și decă licră 
pentru înaintarea ei, scrie „Biserica și Se6la“. — Esem- 
plulă merită a fi imitată.

—x —
Ni se scrie din Ilalmagin, cu d ita 28 Augustă 

1887: In II ilm.igm la 28 Augustă s’a ținută o petrecere 
de veră. Venitulă curată pentru fondulă săraciloru din 
Hălmăgielă a fo4ă 5 fi. Arangiatorii și-au dală tolă 
silința ca petrecerea să iasă bine și acesia 11-a și suc- 
cesă. Ospeții și au petrecută în cea mai bună voiă și 
a ținulă joculă pănă diinineța.

—x —
Din Vâlcea i '■e scrie „Voinței Naționale* că, fă

când >-se nisce săpături la Cozi a, s’au descoperim rui
nele unoru bai rom ine, cuptore, conducte, basinulă și 
altele. S'au aflată de asemenea și mai multe monede 
romane.

—x—
A sosită la Sinaia adjutantidă Sultanului însăr

cinată a presenta Regelui Ctrolă cei doi cai arabi ce 
i-a dăruită Suveranulă Turciei.

—x —
La 4 Septemvre n. se sfințesce in Clu.șiu noua 

sinagogă jidovesi-ă in modă sârbătore<că. Câtă de 
strânsă e legătura intre Jidovi și Unguri se dovedesce și 
cu aces'ă ocasiune: »L).alko -rulă imgurescă va conlucra 
la festivitate.

Pentru servicii aduse maghiarisărei, ministrulă Tre- 
f'orlu a mai „prico, -ilU“ pe următorii preoți greco-orien- 
tali: Sofronă Pa piu din Crilialma, Teodoră Cosleană 
Popa din Sabpă ture, Stefmă Regnale dm fjoa'șă, 
Spiridonă Mardană din Sâmbăta de susu.

— x —
Eiiniă lipsă de cai in armată, se face cunoscută, 

că acei proprietari, cari po<edă cai bine formați și pu
ternici, cu ună cuvân.u cai corespundâtori pentru de a 
fi întrebuințați la miliția, ii potă duce la târgurile de 
cai pentru miliția, ce ministrulă de agricultură și de eo- 
merciu le-a orânduită în urmăldrele locuri, în cari va 
v ni câte o corni iă militară: la Sep<i-Săn Georgi 18 
Septemvri ; Sighișo ă la 20 Septemvre; Oderheiulu se- 
c ies ă la 22 Septemvre: Sibiu la 25 Septemvre; Ter- 
gum Mureșului la 27 Septemvre; Cin.șiu la 29 Siptemvre ; 
D șiu la 17 O t Havre. Cui se li.l dela 4—7 ani și se 
aibă 15 pu noi in înălțime (158 cenlm.) Cu acestă o- 
eas une se voră cumpăra și mânde de câte trei ani, care 
voru fi bine formate și de rassă nobilă, pentru de a fi 
întrebuințate de prăsilă.

Violma râpos,ilului C. Porumbescu, o cremo- 
neză de Nicolae Am al i din atm u 1620 e de vândare 
cu prețulă de 150 II. in folo ulă creândei fundatiunl 
• Cipri um “ Rell ■ t înț'i binevoiască a se a iresa la pă
rintele reposatului Cipriană, parocli dă Porumbescu în

FOI LETON U.
(42)

Misterele Veneției.
de Edouard Didier, traducere de lounU S. Spațiali.

XV.

Râsbunarea lui Maitinengo.

îndată apoi dogele se uită împrejură și, netțărindă 
pe Martinengo întrebă:

— Unde este vinovatulă?
— £eă mâ, pr-nțe! râspunse podestatulă eșindă din 

penumbra pănă unde nu pătrundea lumina lămpiforă aco 
perite cu fuste mari de hârtiă.

— Păn’ acum te-ai incăpăținatu m sâ nu răspunzi 
la tâte întrebările. Te-ai hoiărită in sfirșilă sâ vor
besc!?

— Nu am pentru ce sâ nu vorbescă în fața au
gustei voslre posențe! d'se Martinengo puindu unu g ■ 
nunchiu in pământă.

Dogele se roși puțină. Proba acesta de respectă 
ipocrită incepta sâ deștepte ii.tr’ensulă o mâniă surdă.

— Bine, domnule, ridică te! cjise dogele deodată. 
Ești acusată de ună îndoită omoră. Mărturisesc! amen- 
douâ crimele ?

— Nici pe una. nici pe alta. N’am lovită nici pe 
gondolierulă Rieardo, nici pe senatoiulă Felice Badoer.

— Atunci cum explici doinniafa acusările așa de 
precise, cu care te împovărâză victimele? întrebă dogele.

— Explicația acâsta va veni la vremea ei! — râs 
punse podestatulă liniștită; inse păn’ atun-i ecă ce a- 

firmu: N’am părăsită saia banchetului in sera omorului 
CâțI-va martori au și declarată acâsta și voi aduce și 
alți martori noi. cari voră certifica faplulă.

— Ce felu? Nu cumva pretind! că n’ai eșită nici 
o clipă?

•— Celâ puțină numai după ple- area logodniciloră 
am plecată.

Atunci sunt silită sâ vii ă er la întrebare i mea. 
Cum explici d-ta acusări'e conforme ale Im Feiice Badoer 
și ale gondolierului? Cnteza-vei sâ i acuși, că s’au ințe- 
lesă ca sâ le piardă?

— Nicidecum, Alteță! Și stăpânulă și servitorulu 
suntă de bună credință amândoi, însâ suntă amăgiți din 
pricina unei semenirl târfe ciudate și acesta i-a făcută sâ 
credă, că eu i-am lovită !

— Explică-te. fundă că nu le înțelegă.
— Doufitjecl de persone voru afirma realitatea fap 

iubii ciudată, pe care vreu sâ Iu spână. Toți ospeții. 
și <hiar și eu, băgați bine de semă, eramă încă in sala 
banchetului, două cesurl după plecarea logodniciloră, 
când unu oină îmbrăcată in tocmai ca mine, .și sâme- 
nândă așa de bine cu mine, îrnâtă părea a fi chiar eu. 
muă în sala, umte eramă toți, linendă în brațe pe fiica 
Adriatii-ei. O puse p’ună scaună, rămase lângă dânsa 
destulă vreme, pentru ca să Iă pbtă vede tâtă lumea, și 
pe urmă dispăru deodată, lâră să li cjisă nici o voi bă. 
lăsându-ne uimiți.

l’odestat111ă tăcu Dogele frământa pergamentele 
risipite pe masa consiliului. Se sile; sg-șf stăpânescă 
indignarea ce i pricinuia îndiăsncțu'ă sistemă de apărare 
adoptată de Martinengo.

— încă odată îți spună — dise dogele după o 
tăcere lungă — Felice Badoer te-a cunoscută, gondole 
rulă asemenea te-a cunoscută, și d-la admițî, că nici 
unulă nici a tulu nu po'e avea inpotriva d tale celă mai 
mică motivă de ură ori de răsbunare? Câtă despre os
peții. de cari vorbesc! că potă mărturisi, unii au și fostă 
ascultați. Ei nu afirmă după cmn pretind! d-ta. El mai 
ântâiu s’au codită în răspunsurile loru, cari pară că 
le nu fostă impuse prmir’o inllu nță s răină.

- Alteță — dise podestatulă — fără se vorbescă 
de posiția mea de acusată, care merită pole ore cari 
menajamente, voi in uitați de geabă ne nisce martori din 
tre cari unii ocupă in stată posturi importante.

— Martinengo, eu, ca părinte, amă avută pre multa 
să suferă in persbna fiului meu, care compărea ca acu- 
sa ă in fața mea, pentru ca să nu respectă ca judecă
torii și suverană, să nu respc-iă drepturile sfinte ale 
apărării. Boță vorbi in tolă libertatea și dâcă am ma
nifestată vre-o emoțiune, când am vădută sistemulă 
d-tale de apărare, me căescă acum. Cu Iote acestea 
datoria mă silvsce să ți spună, că disposițiunile invocate 
de d-ta nu suntă nici afirmativi-, nici concordante. Și 
trebue s’adangă acestea: Martorii ascultați mărturseseă 
"ă in momeniulă când a intrată în sala banchetului o- 
mulă, care prelimj! că iți sămăra, toți invitații d tale 
beuseră așa de multă, incâtă trebue să fiă cu neputință 
vre-unuia dintre ei, ca să-și mai aducă bine aminte 
de ceva.

Unulă dintre senatorii, cari asistau la intergaloriu, 
întrebă pe Martinengo :

— Printre invitații d-tale se gâsesce vre-unulQ
♦
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I* rătăuții-noi. ptșla Frâtăuții vechi ia Bucovina. — Din 
o.erde mus'cal.' ale regretul ului compușilor) român) a 
apărut): ,Souvenir de Nervi,“ nocturnă pentru 
piano, ți se află de veiujare la „Pardini* ți iS hally 
in Cernăuți). Venitul) comuosițiunei este meniii) pentru 
lundațiunea »Cipriin.“ In curend) va apăre ’.ot) in a- 
cesl) scop): O seră la stână, idilă pentru piano.

chelneri. Diminăța, după ce mai plătirăm) aceleași sume 
dimpreună cu câte 8 mărci de odaiă, 2 mărci de per 
sănă, am) plecat ii gră.șî in escursiuni, pe partea stângă 
a vădi.

Mii întâiu amă cercetată gresa cuadrală senonica 
din epoca cretaceă, care formâză ună colosală <Jidă na
turală de 3—5 stânjini înălțime, 1—2 stânjini grosime 
și in ependă dela riulă Bode se întinde pe o suprafață 
de mai multe mile, care a resistată contra tuluroră tim
purilor) până în dina de adl și se numesce de cătră 
popor) Taufelsmauer (didulu diavolului). Apoi alte doug 
coline d-j formațiune marină, unul) compusă din schis- 
turi de Grauvacă din epoca siluriană, paleozoică, și o 
altă formată din varosă conchiliară de scoici de mare, 
intoemai cum le găsesci adi și pe țgrmnrii Mării-negre, 
la Constanța (Dobrogea); și iu fine pe Bosstrape găsi 
râmă lorinațiune de Diorite și Diabase — petri eruptive 
din epoca devonieă.

După visitarea și studiarea acestora, Dumineca Bo- 
saliiloră la ametji, ajunserămă in fine pe verfulu mun 
telui numită Bosstrape, o posițiă de totu romantică, in
toemai ea și cea de pe muchia Strîmbei dela comuna 
Șinca-vechiâ din țera Oltului, pe care o vgdusem) în 
anulă 1867. Vijeitul) apei printre stânci, resunetulă 
(ecoul)) care-ți reproducea de mai multe ori cuvintele 
pronunciate, arborii și stâncile din jurulă meu, mg emo
ționară adâncă și mg transportară cu gândul) !a dulcea 
patriă, in anii copilăriei .și juneții, ba îmi storseră din 
ochi chiar) lacrgmi de bucuriă.

Prânzul) ilă luarămă cu toții împreună încă acolo, 
pe stânca aceea, numită Bosstrape, despre care se po- 
vestesce, că Kunigunda, o fiică de împărat), călărind) cu 
amantul) ei prin munte, au încercată amândoi sg sară 
pârâul) cu caii de pe o stâncă din potrivă, der numai 
ea a putută sări, pe când amantul) ei amețind), și ca
lul) fiindu-i mai debilă, s’a prăbușită cu cal) cu tot) în 
adâncime. Poporal) iți arată încă și adl in stâncă ur 
mele de copită dela calul) îndrăsnețsi amazăne. De câțiva 
am s’a tjtdil) acolo ună frumos) otel) cu mai multe 
chioșcuri și priveliști mărețe în tote părțile muntelui.

Pe deplină satisfăcuți de resultatul) acestei escur 
siunl de 5 'jile, după prând), la 4 ore, părăsirăm) și 
Thale, spre a ne intorce acasă la Berlină cu trenul) 
accelerată, și deja la 10 ore săra și intrarăm) in gara 
din Friedri'hstrasse, unde ne așteptau colegii.

Dr. George Maioru.

De-aîe Kultaregyietuliii ardeleană.
In fiăcare di ese câte-cwva la ivelă* din cele pe

trecute la adunarea generală. a reuniunei ardelene de 
maghiarisare, ținută la Sepsi-Sân-GeorgI. După cele ce 
le-amă c lăti) din Raportul) generala) despre starea reu
niunei, și din săbiosuli) și focosul) discurs) al) fișpanu- 
lui Bethlen-pașa dela Ternave, amintim) adi din rfiscur 
sul) unui [uliu Horvath următorele espectorări, la care 
vom leveni.

• Amă împărțită cu naționalitățile tot): patria ilus
tră, drepturile ndstre, der una nu vrem) s’o impărțim) 
și acesta e limba nostră, Jși der,ă pressa dă mână de 
ajutoră reuniunei de cultură pentru ajungerea acestei 
nisuințe patriotice, prin acgsta s’a făcută demnă de ne
uitată mulțămilă din partea națiune!. •

Raportorul) Barlha Miclăuș) espuse punctul) de 
stadiu aii) comitetului centrală in privința colonisării 
Sgcuiloră și propuse in urmă, ea sg fiă însărcinat) co
mitetul) sg cheltuiască, din capitalul) esist mtă, suma ne
cesară pentru acest) scop). Mai departe reuniunea sg-

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

(Fine.)
Th de. e un) loc) dc cură ți petrecere in muntele 

llirz, pe o vale romantică a ritilui Bode, și aci vini) fa
bricanții ți marii capitaliști din Berlină, ca să respire 
aeru'-ă curată și sg-și pctie ă, unde in vre-o 2—3 ote
luri din vale .și în trei didite în pădure, pe nisce verfuri 
de munte, găsesc) o primire ți distracția destulă de 
bună, deși scumpă. Noi veniserăm) aci, nu ca sg ve
dem) ți admirăm) numai frnmsețile ți grandiositatea 
natutei actuale, ci mai multă a celei vechi, ca aci, pe 
fostul) maiă aii) mării Baltice de odinioră, să sludiăm) 
pe o întindere de uni) < hilometru mai multe formațiuni 
goelogice importante, sg vedemu nu numai petrile șt 
stâncile, ci și sfârimarea ți puiberisarea loră, prefacerea 
lori) în țgrină, la fața locului se sludiăm) calitatea ți 
forma pământului arabilă, a solului ți subsolului, după 
petrile de sub eh), din cari s’a formată.

Sosiți in Thale, ne duserăm) îndată la otel), unde 
tocmiserăm) euartirele, lăsarăin) calabalicui) ia portar) 
si apoi plecarăm) îndată d’a drepții văii, sus) pe munte, 
ca încă cu di s& ajuigemu sus) pe verfă, unde se afla 
unt) otelă. Acolo ne serviră uni) felă de vini) pregătiți) 
din seva (suci) de mesteicăn), din care Nemții din acele 
părți consumă lorte milt). După ce inoptase cu de<g- 
virțire, ne intorserămă jos) în vale, la otel), spie a ne 
căuta de cumtirc. Spre mai marea nostră mirare insg, 
ne comunică oleliernlă, că, deși a primită depeșa nostră 
din Quedlinburg, der cugetând) că nu nai pe dura ur 
mătore ne trebuescă cnarlierele, când era sg se golesc-ă 
mai multe odăi. hi' luri is-t deja p-uilru dria aceea iote 
odăile disponibile. S^re a nu li eonstrinși insg d’a dormi 
sub cerul) liberă, densul) ne dise, că se va sili sg ne 
golescă vreo 2, 3 odăi în etagiulă ală patrulea — din 

’ podă — unde ne va pune câteva paturi, ca sg în
căpem).

Ne având) alt ceva mai bună Ia disposițiă, priini- 
r. mă și acești) ofertă ir.ăi inimos) și plecarămu în susu, 
ca sg ne căutăm) odăile, lmpirgații. otelului ne iau și 
ne conducă prin unu podă lungă, in care erau întinse 
totă sfori cu rufe, împedecendu-ne, >ân I de grinzile de 
josă, când de sforile și rufele de susu, pa o întunecelă 
6rbă, strigăte de o parte, căderi de al u, înjurături și 
strigări după chelneri și laminări din tote părțile, până 
când sosiră cu luminarea și ajunserăm) la odăi. Acestea 
erau nisce cuiburi, in caii ne grăină liră totă că e 4 
paturi intr’unul. încât nu te mai puteai miș.a prin odaia 
Imbulde'a era indiscriphbilă. Când venirămă eră.șl josă 
in suirageriă, ca sg ină:n) ceva, găsim) o scumpete te
ribilă. O cafea, care in Bulină in cafenelele și otelurile 
de classa primă era :u câte 25 fenici, costa o marcă, 
o bucățică de friptură câte 1,50—2 mărci. Ca se-lă lași 
acolo și se mergi in r’all) hirtă nu era posibilă, căci 
parte fomia te n 1 oiștea, și parte nu erai sigură, dgcă 
mai găses i ceva și in ctlel’alte restaurațiuni. Deci, de 
vo Ă de nevoiă, trebui se dăm) Evrciului Zrhnpfimd 
adecă Decc-funți, căci acesta-i era numele, atât) câtă 
pretindea clu, pe lângă obicinuitele bacșișuri entrup 

euiaseă din Pesta, reuniunea Ceangăilor) și academia 
ungureseă de sciințe, care administrgză fondul) Kralo- 
van.zky, sg fiă provocate sg pună la disposițiunea Kul- 
turegyletului fondurile ce servesc) spre asemenea sco
puri. Intre altele comitetul) sg fiă înputernicit) a ese- 
cuta operațiuni de credit). Propunerea rapor
torului in cestiunea repatrierii Ceangăilor) s’a primit). 
Adunarea generală a respins) prin conclus) cenlralisarea 
reuniunilor) de maghiarisare.

Mulțumită publici! și dare de s£m&, 
asupra ofertelor) primite de comitetul) pentru adunarea de aju

tore în favorul) incendiaților) din comuna Galați.
(Fine),

Din Cincu-mare, la stăruința d-lui paroch) Ig- 
națiu Mondoeea și a d-lui învățător) Ioană VladQ, 
s’au adunat) dela popor) prin așa numiții „tați de ve
cini, “ 116 bucăți de diferite vestminte, aprâpe 3 Hcl. 
bucate: grâu și cucuruz) și 26 stâlpi pentru închisul) 
cu palant) (stobor)), cari tgte s’au trimis) în natură la 
locul) destinată.

Din Becea telechianăși Recea ducală prin 
d-lă George Poparad), not. cerc, s’au colectat) 2 Hcl. 
bucate: grâu, cucuruz) ele., cari s’au trimis) la locul) 
destinată.

Din Pojorta și din Rod bav) s’a trimis) comi
tetului de ajutorare 1 Hcl. bucate: grâu și cucuruz).

Din Făgăraș), bucatele ce erau adunate la pre
tură de asemenea s’au trimis) comitetului de ajutorare 
spre a se împărți.

Sumele de sub punctele: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18 și suma de bani eșită din bucatele de sub 
punctele 19, 20, 21 și 22, cari laolaltă fac) 126 fl. 61 
cr. v. a., s’au împărțit) nenorociților) arși din Galați în 
5 Iunie 1887 st. n.

Din Drăguș), prin d-1) Georgiu Codru, notar) 
cerc, s’au trimis) 4 fl. 90 cr. dela d-nii; George Codru, 
notară (Drăgușă) 40 cr., Daniil) Pop) (Viștea sup.) 20 
cr.. Ioană Morariu, primar) (Sâmbăta sup. ap.) 20 cr., 
loan) Mardan). paroch) (Sâmbăta sup. ap.) 40 cr., Va- 
leriu Poparad) (Sâmbăta sup. râs.) 30 cr., Nicolae Is
pas), primară 20 cr., Ioană Făgărășan), paroch) (Dră
guș)) 20 cr. și dela mai mulțl locuitori din Sâmbăta sup. 
apus., adunați prin d-1) primar) Ioană Morariu 3 fl.

Tuturor) d-loră colectanțl și marinimoșiloră contri
buitori le mulțumim) prin acgsta in numele nenorociți
lor) incendiați din Galați, dorind) ca nobilul) lor) esem- 
plu sg afle imitatori pretutindenea. Ne angagiăm) tot
odată a achita pe cale publică și celelalte ajutore, ce 
vor) mai urma.

Galați, 13 Iunie 1887.
Ioanii Turcu. Nioolau Aron),

președ. com. de ajutorare. secret, com. de ajutorare.

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

BERLINU, 2 Septemvre. — împăratul) a 
ținut) paradă cu corpul) de gardă.

PARIStl, 2 Septemvre. — Mobilisarea de 
probă merge înainte cu succes) mulțămitor).

TEIIERANU, 2 Septemvre. — Se vorbesce 
că Eyub-Klian se află încă tot) pe păment) 
persan).

AGRAMC, 2 Septemvre. — In timpul) co
titei rescriptului regal), prin care se deschide 
dieta, Starceviceanii, cari apăruseră în haine 
simple de tdte filele, au ascultat) șetjSnd). Mâne 
se presintă mandatele.

Editor): lacobă Mureșianu.
Redactor) responsabil): Dr. Aurel Muresianu.

circ sg potă spune, că v’a vgdută tot) intr'o vreme, pe 
d-ta, contele Mariinengo și pe cel) pe care ilă numesci 
d-ta soția d-tale?

— întrebarea d-tale me încurcă, fiindcă decă voiu 
răspunde da, Aiteța Si Serenisimă va pretinde, că din 
pricina vinului meu ve. hm invitații mei vedeau indoitu.

— Mariinengo — dise doge'e — situația es’e des
tulă de gravă pentru ta d ta sg rgmâi serios) și cei cari 
te intrebă sunt) destul) de sus) pu;î, pentru ea sg aibă 
drept) sg i respe' ti. la «ema der. Și acum răspundă 
eu pentru d ta : Nu, nimeni dintre martorii întrebați n’a 
vedutu tot) iitro vreme doi Maitinengo in sala os
pățului.

— Adecă | le-ința acelui om), care ducea în brațe 
pe fiica Adriaticei leșinată, aruncase în adunare o ast
fel) de zăpătelă. incâtă toți ochii erau pironiți pe ei, 
amendoi, pe când e:i eram in c-pătul) celalat) alu a- 
parlamentului! tjise Mutinengo. — Numaidecât) alunul, 
inapropiai de toioliulu, pe care fusese pusă nenorocita 
la'â leșinată. In vremea asta necunoscutul) se fă' u ne- 
vădut), și eu am fostă, taie am dată pe Veneția în 
apartamentele, pe cari le pregăti emă întradinsu pentru 
densa, la casă când ar fi voitu se rămâ’! in Isola Bella. 
Cum am dus’o în cameră, am lâsat’o în îngrijirea femeii 
sale din casă.

— Maitinengo!.. dise dogele cu unu gest) de ne
răbdare.

— Binevoesce a me seusa. Alteță Serenisimă, inse 
n’am sfirșit) încă / dise podestaiulă — Eu afirmă încă 
odată — și martori mulți voră sprijini spusele mele, 
ă după -plecarea mirilor) u'atn eșită nici o clipă măcar 

c

din sala banchetului, până in momentul), când necunos
cutul), de care vorbesc), aduse în brațe pe fiica Adria- 
ticei leșinată. In tulburarea pie tireseă in care-i arun 
cară întâmplările din aceea nopte (iorgsâ, Feliee Badoer 
și Bicardo au credpt), că cunosc), că podesdatulă Pa- 
dovei era omul), care i-a lovită, insg amendoi sunt) în
șelați din pricina semuirei figurei și îmbrăcămintei, care 
era la felă cu a mea.

— Totă sistemul) acesta de apărare nu se p6te 
admite, flind-c.ă nimeni nici odată n’a auijiiu voibindu-se 
in Veneția de ună bărbat), care sg semene așa de 
multă <u dala, incâtă sg fiți luațl unul) drept) altul).

Senatorul) Loredano, care păn’ atunci fusese de 
față la interogatoriu, fără sg facă cea mai mică obser
vați), se sculă:

— lărtă-me, Alteță, der nu pentru inteia 6ră t-g 
produce un) asemenea fapt), nu pentru inteia oră este 
acusaf) podestatul) Padovei, că ar fi săvârșit) o crimă, 
de care altul) este vinovat) ! dise dânsulu.

Noi scirnă, că dogele era încunjurat) de vrăjmași 
in Consiliul) celor) ijece și in Senat), insă nu avea pe 
nici unul) mai înverșunată ca Lorenado. Totă Lore- 
nado acesta avusese curagiulă să sene pe registrul) de 
comerț) ală dogelui: Datoresce dogele Foscari | entru 
mortea lui Pietro 11 Marco Loredano, tatăl) și unchiule 
meu . . . ș. a. . . . ș. a.. , .

De aceea bătrânul) doge avii o prtsimțire rea când 
auiji că vrășmașul) acesta declarat) al) casei lui des 
chidea gura. Se stăpâni insg și <jise dimpotrivă cu o 
liniște mare:

$

— Explică te, Loredano.
— Am să vg aduc) aminte lucruri fgrte vechi, 

domnilor) senatori! tj,se Loredano adresându-se cătră 
Consiliu. Cu tâle acestea faptele pe cari voesc) să le 
amintesc) sunt) încă presente în mintea ori cui. Era 
pe vremea asediului Bresciei, în tomna anului 1439 . . . 
Batista Martinengo, vgrul) său Paolo și eu făceam cam
pania împreună și comandam) fiă-care câte o companiă 
de arcași. In diua când se comandă asaltul) luptam) 
in rangul) iniei) și mergeam aprope unul) lângă altul). 
Compania comandată de Batista mergea cu câțl-va pași mai 
naintea coinpanielor) pe cari le comandam) eu și Paolo. 
Un) glonț) tras) după meteresurl lovi de mgrfe pe Paolo 
la câțl-va pași de mine. Alergai și putui să-l) primesc) 
în brațe. Batista Martinengo, care astătjl este podestat) 
al) Padovei, se bătea, după cum am (jis), mai naintea 
nostră; el) nici nu află de mditea vărului său decât) 
după bătăliă. Ei bine! s’au găsit) alunei mișei cari a- 
vură infamia sg învinovățăscă pe nobilul) patrician) că 
el) ar fi împușcat) pe la spate pe vgrul) său Paolo.

— Acusarea acgsta nu s’a produs) nici odată în 
public) ! tjise dogele.

— Nu, Alteță! insă a circulat) in popor); a fost) 
chiar răspândită în armată. Vreu să spun), că din a- 
cusarea acâsta s’a născut) o altă acusare pOie și mai 
monstruosă. Câte-va tj'le după luarea Bresciei, nevasta 
și fiica lui Paolo, o copilă care nu împlinise încă un) 
an), au murit) amândouă în câte-va ceasuri și aceste 
doug morțl simultanee cari, nu tăgăduesc) , aveau ceva 
ciudat) in condițiile în cari se produceau, au fost) arun
cate in spinarea lui Batista Martinengo. (Va urma.j
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OuriuJă l* burse, do Vlenn Itursn <le Biieurescl.
din 1 Septemvre st. n. 1887.

Rentă de aură 5°/0 . . . 100 85 
Rentă de hărtiă 5°/0 . . 87.50 
Imprumutulil căiloră ferate

ungare......................... 15O.7o
Amortisarea datoriei căi-

lord ferate de ostă ung.
(1-ma em isiune) ... 98 30

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostQ ung.
(2-a emisiune) .... 126 — |

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de osia ung. 
(3-a emisiune) .... 11525

Bonuri rurale ungare . . 101 60 , 
Bonuri cu cl. d6 sortare 104.60 
Bonuri rurale Bauat-Ti-

mișO............................ 104 50 |
Bonuri cu cl. de sortare 104.50 
Bonuri rurale transilvane 104 70

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

vinii ung..........................100.50
împrumutul!! cu premiu

ung....................................121.80
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124 75 
Renta de hărtiă austriacă 8144 
Renta de arg. austr. . . 82 65
Renta de aură austr. . . 112 80 
Losurile din 1860 . . . 136.—
Acțiunile bănce! austro-

ungare ........................ 884 —
Act. bănce! de credită ung. 287.— 
Act. bănce! de credită austr.283.20 
Argiutulă —. — Galbinl

împărătesei ................. 5.91
Napoleon-d'orl .... 9.95
Mărci 100 împ. germ. . . 61.50 
Londra 10 Livres sterlinge 125.60

Cota oficială dela 18 Augustă st. v. 1887.

Cump. vend.

Renta română (5%). 91 ’/s 92‘/a
Renta rom. amorl. (5°/0) 95— 95*/a

> convert. <60/0) 88’/. 89‘/.
împr. oraș. Buc. (20 Ir.) 34— 36 —
Credit fonc. rural (7°/0) . 104’/. 105l/„

>» >> (5°/o) •
» > urban (7°/0) .

89’/, 90*,.
103*/. 103’/.

. (6°/o) • 94— 95—
• (5»/0) - 87— 87>/a

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

« • » Națională — —
Aură contra bilete de bancă • • 14.’/. 15.’/.
Bancnote austriace contra aură. . 2.01 2.02

Cursulu pieței Brașovd
din 2 Sept emvre st. n. 1887.

Bancnote românesc! . . Cump. 8.65 Vănd. 8.77

Argint românesc . . . • 8.60 • 8.65

Napoleoii-d’orI .... • 9.94 • 9.99

Lire turcesc!.................. . 11.23 » 11.27

Imperiali...................... . 10.20 » 10.25

Galbeni........................... » 5 86 » 5.90

Scrisurile fonc. > Albina» 6»/o » 101.— • 102 - -

n ' n 5°/o „ 98.- 99.—
Ruble RusescI .... . 109.— > 110.—

Discontulă . . . » 7—10»/, pe ană.

Concursă.
Pentru ocuparea postului de alic doilea învățător u la scola <jr. cat. 

din Hva-mică, iuspectoratulu scol. gr. cat. alu NtisSudului, să escrie cu 
terminulu de 20 Septemvre a. c. st n. conctusu.

Salarulu anualu împreunată cu acestu postii este de 180 fi. v. a. 
de primită în rate lunare anticipative.

Doritorii de a ocupa acestu postu au a-și înainta cererile loru 
instruite cu documentele prescrise în legea scol, despre cualificațiunea j 
loră până la terminulu indicată la senatulu scol. gr. cat. din Ilva-mică.

Inspectoratul^ școl. gr. cat.
Năsăudă, la 24 Augustă 1887.

Inspectoratulă scolastică:
Gregoriu Moisilu,

2—3 vie. episc. foraneu.

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

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

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

Dăcă se ivescă iregularități la primirea 4’arulu> onor, abonați 
suntă rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în câtă 
depinde dela noi, să se delătureze. APMINISTJl. „GAZ. 'JllANS “

Sosirea si plecarea trenuriloră și posteloru în Brașovu.
I. Plecarea trenuriloru:

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

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
Trenulă accelerată Nr. 302: 5 ore 37 minute diminăța.
Trenulă mixtă Nr. 318: 1 Oră 55 minute după ameijî.

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

Trenulă de persone Nr. 308: 9 6re 46 minute inainte de ainătțl.
Trenulă mixtă Nr. 316: 9 Ore 52 minute săra.

2. Dela Bucuresoi la Brașovu:
Trenulă accelerată Nr. 301: 10 Ore 12 minute sera. 
Trenulă mixtă Nr. 317: 2 Ore 32 minute după ameijl.

A. Plecarea posteloru:

b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
o)

Dela Brașovă la lleșnovu-Zernesci-Branu: 12 Ore 30 min. după amătj1 
„ „ „ Zizinu: 4 Ore după ametțL
„ ,, în Secuime (S. GeorgI): 1 oră 30 mtnule nOptea.
„ ,, la Făgărașu: 4 Ore diminăța.
„ „ la Săcele: 4 Ore diminăța.

B. Sosirea posteloru:
Dela Iieșnovu Zernesci-Branil la Brașovă : 10 Ore înainte da ameijl. 

„ Zizinu la Brașovă: 9 Ore a. m.
Din Secuime la Brașovă: 6 Ore săra.

„ Făgărașîi la Brașovă: 2 Ore diminăța.
„ Săcele la Brașovă: 6 ore 30 minute săra.PiiHiratiunile „CANCELARIEI NEGRUȚIU,*'

’ — QHEBLA — SZ.-UJVÂR. —
AMICULU FAMILIEI, piară beletristică și enciclo- 

pedică-literară cu ilustrațiurJ, Cursulă XI. — Apare țiunei. 
în 1 și 15 cji a lunei în numeri de câte 11/a—, 
cu ilustrațiunî frumOse; și publică articlii sociali, poe- 
siă, nuvele, romanuri, suvenir! de călătorii ș. a. — Lungu. 
Mai departe tracteză cestiuni literare și scientifice, cu 
reflesiune le cerințele vieței practice; apoi petrece cu 
atențiune viăța socială a Româniloră de pretutindenea, 
precum și a celorlalte poporațiunl din patriă și străi
nătate ; și prin umoră dulce și satiră alăsă nisuesce 
a face câte o Oră plăcută familiei strivite de grijele 
vieței; și peste totă nisuesce a întinde tuturoră indi- 
vidiloră din familiă o petiecere nobilă și instructivă. 

.— Prețulă de prenumerațiune pe anulă întregă e 4 (1. 
pentru România și străinătate 10 franc! — lei noi, 
plătibilj și în timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN. Revistă bisericăscă, scolastică 
și literară. Cursulă XIII. — Apare in broșuri lunare 
de câte 2’/.—31/* cole; și publică articlii din sfera tu
turoră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, serbător! și diverse ocasiunl, — 
mai departe studii pedagogice, didactice și scienlifice- 
literarî. — Prețulă de abonamentă pe anulă întregă 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei noi, plă- 
tibil! și în bilete de bancă și în timbre poștali.

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

Puterea amorului. Nuvelă 
vinară. Prețuia 20 cr.

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

Opera unui omu de bine.

de Paulina C. Z. Ro-

originală de Paulina
C.

Prețuia 15 cr.
Nuvelă poporală

codrului. Baladă

de

de

Georgiu

Georgiu

Nuvelă
Continuarea nuvelei: .Idealulu pierd:itu“ 
lina C. Z. Rovinară.

Fontâna dorului.
Simu. Prețulă 10 cr.

Codrenu craiulu
Simu. Prețulă 10 cr.

Elu trebue se se insâre. Nuvelă de Matia Schwartz, 
traducere de N. E. Negruțiu. Prețulă 25 cr.

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

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

Probitatea în copilăriă. Schiță din sfera educa- 
După Emest Legouvă, membru ală academiei. 

c6le i francese. Prețulă 10 cr.
Barbu cobzarulu. Nuvelă originală de Emilia 

Prețulă 15 cr.
Hermann și Dorotea după \V. de Goeihe, traduc- 

țiune liberă de Constantin Morariu. Prețulă 50 cr.
Ifigenia în Aulida. Tragedia în 5 acte, după Eu- 

ripide, tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr,
Petulantulu. Comedia în 5 acte, după Augustă 

Kotzebue tradusă de Ioană St. Șuluță Prețulă 30 cr.
Carmen Sylva. Prelegere publică ținută in șalele 

gimnasiului din Eiume prin Vincețiu Nicoră prof. gim- 
nas. Cu portretulă M. S. Regina României. Prețulă | 
15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buficeseu. Unu volumă 
de 102 pagine, cuprinde 
rangiate. Prețulă redusă

Trandafiri și viorele, 
Ioană Popă Reteganulă. 
Prețulă 60 cr

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

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

Renascerea limbei românescl în vorbire și scriere 
invederită și aprețiată de Dr. Gregoriu Silași. (Opă 
completă ) Broșura I. 11. și III. Prețulă broș. I. II. 
câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. Tole trei împreună 
costau 1 fl. v. a.

Biblioteca Săteanului Românu. Cartea I. II. III. 
IV. cuprintjendă materii forte interesante și amusante. 
Prețulă la tote patru 1 II., câte una deosebită 30 cr.

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

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

Economia pentru scălele popor, de T. Roșiii. 
II. Prețulă 30 cr.

îndreptară teoretică și practică pentru învăță- 
mentulă intuitivă în folosulă eleviloră normali (pre-

i

i

I

103 poesii bine alese și a- 
(dela 1 11 20 cr. la) 60 cr. 

poesii poporale culese de 
Ună volumă din 14 cOle.

• J

co
co-

Ed.

Tipografia ALEXI, Brașovă.

parandiall), a învățătoriloră și a altoră bărbați de sc-61ă, 
de V. Gr. Borgovană, profesoră preparandială. Pre
țulă unui esemplară cu porto francată 1 fl. 80 cr. v. 
a. In literatura năstră pedagogică abia atlâmă vre-ună 
opă, întocmită după lipsele scăleloră năstre in măsura 
în care este acesta! pentru aceea îlă și recomandămă 
mai alesă Directoriloră și învățătoriloră ca celoră în 
prima liniă interesați.

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

Manualu de Gramatica limbei române uentru sed- 
lele poporali in 3 cursuri de Maximă Popă profesoră 
la gimnasiulă din Nâsăudă. — Manualulă acesta este 
aprobată prin Inaltulă Minisleră de cultă și instruc
țiune publică cu rescriptulă de dato 26 Aprilie 1886 
Nr. 13193. — Prețulă 30 cr.

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

Carte conducătore la propunerea calculărei în 
scola poporală pentru învățători și preparam}!. Broș. 
I. scrisă de Gavrilă Trifu, profesoră preparandială. 
Prețulă 80 cr.

cr. le-
90 cr.

de ru-

Cele uiai eftine cărți de rugăciuni.
Mărgăritarulu sufletului. Carte bogată de rugă

ciuni și cântări bisericești forte frumosă ilustrată. Pre
țulă unui esemplară broșată 40 cr. legată 50 
gată în pânză 60 cr. legată mai fină 60, 80, 
1 fl , în legătură de luxă 1.50—2.50.

Miculu mărgăritaru sufletescu. Cărticică
găciunl și cântări bisericescl — frumosă ilustrată pen
tru pruncii școlari de ambe secsele. Cu aprobarea 
jurisdicțiunei sup. bisericescl. Prețulă unui esemplară 
broșată P cr., — legată 22 cr., legată în pânză 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Cu mai multe icăne fru- 
mose. Prețulă unui esemplară trimisă franco e 10 
cr.; — 50 esemplare costau 3 11. • 100 esempl. 5 fl.

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

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