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Brașovu, 1 Septemvre 1887.
Cestiunea bulgară se învertesce întrunii 

cercii vițiosti. ErășI se arată pe firmamentu 
steaua alianței celorfl trei împărății și fără voiă 
ne aducemu aminte de Skiernievice când aflămâ 
că împăratulu Germaniei a sosită în Stettin, unde 
se așteptă și Țarulu Alexandru III, după cum 
ne-au asigurată chiar foile oficibse germane și că 
încă în cursulă acestei săptămâni ministrulu nos
tru de esterne Kalnoky va face visita obicinuită 
de tdmnă prințului de Bismarck.

Temerile, ce se produseră când cu sosirea 
prințului de Coburg în Bulgaria, nu s’au împli
nită. Deocamdată celă puțină ne aflămu ărăși 
față cu o nouă stratagemă diplomatică menită 
de a amâna din nou soluțiunea ăfacerei bulgare 
pe timpă mai îndelungată.

Rusia, precum sciroă, a făcută propunerea 
să se triniătă în Bulgaria cu consemțăinentulă 
puteriloru ună generală rusă însoțită de unu co- 
inisară turcescă, ca să facă amendoi ordine în 
Bulgaria de nordă și Rumelia orientală. S’au 
schimbată ună șiră de note și în cele din urmă 
P6rta, la stăruința prințului de Bismarck, a de
clarată, că ea e gata a primi propunerile Rusiei 
ca ale sale și a le așterne puteriloru, mai alesă 
după ce i s’a datu asigurarea, că Germania le 
va sprijini.

Etă der că s’a aflată mijloculu de a mai 
amâna pe câtva timpu soluțiunea afacerei bul
gare. Acăsta amânare întră și în programul ă 
lui Bismarck și în acela ală guvernului rusescu. 
Era evidentă, că Rusia, după ce nu-i vine la so- 
cotălă să intervină în Bulgaria cu putere ar
mată, îșl va da t6te silințele spre a împedeca 
consolidarea interidră a Bulgariei făcendu să se 
amâne orice hotărîre positivă a puteriloru.

încă și acum sperdză cei din Petersburgă, 
că le va succede cu timpulu a răsturna regi- 
mulu de față bulgară și a aduce la putere par
tida lui Țancov, care la rendulă ei va fi gata 
a urma ordineloră, ce i se voră da din Peters 
burgă.

In speranța acdsta dtă ce-șî oposițiu-
nalii bulgari: Ddcă noi vomă fi representațl în 
massă în viitdrea Sobraniă, atunci prințulă de 
Coburg, vrendă a se sprijini pe partida, ce l’a 
adusă la putere, va trebui să disdlve camera, 
ăr în casulu contrară va trebui să jdce după 
cum îi vomă cânta noi, majoritatea, și va trebui 
să primdscă condițiunile ndstre. Dăcâ noi vomă 
fi la cârmă va fi indiferentă pentru Rusia, cine 
este prințu.

„Atunci — îșl gândescu oposiționalii — noi 
vomă (jice Rusiei: Cei ce au susținută influința 
vdstră suntu la putere. Ei stau în fața unui prință 
ce face câtă unu altulă. A sosită momentulă de 
a ne înțelege. Noi păstrămu pe prințulă și vă 
facemu pe lângă densulă parte de influența, ce 
vi se cuvine ca mar ei ndstre liberătdre.11

Der este mare întrebare ddcă alegerile voru 
eși după placulă oposițiunei rusofile. Ministrulă- 
președinte actuală Stambulov pare a nu împăr
tăși părerea acăsta. Elu cjise cătră corespon
dentul clarului „Times,u că Bulgarii nu voră 
suferi niciodată unu amestecă ală unei puteri 
esterne în afacerile loru interidre și adause cu 
multă încredere: „Toți Bulgarii adevărați suntă 
uniți între sine. Trădătorii formdză o minoritate 
fdrte neînsemnată și îi vomă suprima îndată ce 
ară încerca a provoca turburări!‘‘

In curendu se va vedd care din cele două 
partide bulgare voră remând stăpâne pe situa 
țiune. Dela resultatulă alegeriloră pentru So
braniă va depinde și desfășurarea ulteridră a ces- 
tiunei bulgare. Deocamdată cele trei împărății 
pară a fi mulțămite, că diplomațiloră loră le-a 
succesă de a mai amâna puțină soluțiunea ei.

Afacerea Lucaciu.
Foile unguresc! reproducă după „Budapesti 

Hirlapu următdrele tendențidse comunicări, cei 
se trimită acestei foi din Baia de susă:

>In Baia de susă, Valachii din SisiescI, cari lucreză 
la d-na Hitter Ferencz, amenință, că dăcă pe Lucaciu 
nu-lă voră elibera, voră aprinde orașulă".

„învățătorulă valahă din^Tăuți (Totfalu) a declarată 
in aucjulă mai multora, că nu se va odihni pănă nu va 
bea sânge ungurâscă*.

• Protopopule tractuală a dată ordină preoțiloră 
săi, ca in iotă <jiua să se roge împreună cu credincioșii 
loră in biserică pentru mântuința sufletâscă a martirului 
Lucaciu, și preotulă din TăuțI, care de asemenea este 
renumită maghiarofagă, nu numai că-șl ține de plăcută 
datorință a observa acesta ordină, ci continuu agităză în 
mijloculă poporului, între care împrășliă broșuri valahe, 
cari suntă pline cu înjurături, compuse in versuri, la 
adresa Maghiariloră. Fiă-care strofă a poesiei se termină 
cu cuvintele: „Să luămă arma în contra Maghia- 
riloră“ și versulă acesta se cântă în drumă și peste 
drumă.

0 parte a preoțimei valache ține adunări secrete, 
mai cu sâmă năptea, ba încă și la casa unui funcționară 
valachă dela tesaurariată au ținută adunări».

Modificarea sistemului dualista.
Organulă nobilhnei croate „Agramer Tag- 

blatt“, vorbindă despre modificarea sistemului 
dualistu, la care nisuescu în unire Croații și Slo
venii, ajunge la următdrele conclusiuni:

Dăcă Slovenii dovedescă deja acum o atâtă de pu
ternică nisuință spre independență și dăcă Croații se a- 
rată atâtă de viu îngrijațl pentru autonomia și indivi
dualitatea loră națională, atunci după Iotă presupunerea 
acesta se ve accentua incă și mai puternică atunci, când 
cestiunea bosniacă îșl va afla în fine resolvarea ei natu
rală. Eternă nu pdte dura provisoriulă bosniacă. Dâr 
dăcă Bosnia se va anexa definitivă, atunci numai patru 
cașuri se potă ivi: ori se alipesce la jumătatea ostică a 
monarchiei, ori la cea vestică, ori se împarte intre amân
două, ori in sfârșită se transformă pentru durată într’ună 
teritoriu administrativă de sine stăiătoră. Unirea între
gului teritoriu cu o jumătate a monarchiei abia se va 
pută face fără pedecl pe calea invoelei (pactului) și după 
dreptă cu greu se va pute ea apăra, fiindă că cealaltă 
jumătate se va provoca la jertfele sale de sânge în bani. 
Împărțirea numai așa s’ar pută face, ca Erțegovina să fiă 
alipită la Austria vestică, er Bosnia la Ungaria Croația. 
Dâr cu o astfelă de împărțire abia se va mulțumi jumă
tatea vestică, căci pentru jertfele sale mai mari nu va 
voi să ia partea cea mai mică. După intențiunile poli- 
ticiloră noștri cu programulă celă mare cea mai simplă 
aplanare a certei ar fi, veijl bine, aceea ca nici Ungaria 
nici Austria vestică să nu capete nimică, ci se se des
partă Croația de Ungaria și Dalmația de Austria și a- 
mendoue aceste teri (Croația și Dalmația) se se unescă 
intr’unu stată sudslavică ori ilirică, care sub sceptrulu 
habsburgică se fiă pusă de dreptă pe picioră egală cu 
Ungaria. Și aceslă complexă de țări, cam însemnată, se 
înțelege de sine că ar esercita atunci puterea sa naturală 
de atracțiune și asupra țăriloră slovene. Slovenii și Croații 
stau și așa aiâtă de aprdpe geograficesce și etnograficesce, 
încâtă separarea loru de acum, după părerea politiciloră 
direcțiunei amintite, trebue să se numâscă nenaturală. 
Înainte cu câțiva ani era la Sloveni in faptă incâ puțină 
populară idea unirei cu Croația, fiindă că Slovenii sperau 
să obțină in Keichsrathulă din Viena o drecare autono- 
fniă națională. De atunci insă chiar ministeriulă TaafTe 
a lăsată nenplinite unele dorințe ale conducătoriloră na 
ționali mai radicali și acăsta a cârmuită deja aeji spe
ranțele veciniloră noștri intr’altă direcțiune, și unirea cu 
Croația are atji acolo totă așa de numeroși ca și căldu- 
roșl aderenți. __________

Austro-Ungaria și Serbia.
țliarulu sârbescă din Belgradă „Odiek“ (E- 

coulă), organulu partidei radicale, din sînulă că

reia a eșită parte din guvernulă de atjl alu Ser
biei, și care dispune de mare influință în Serbia, 
polemisăză contra unui articulu din „Neue Freie 
Presse“ dela 31 Augustti și <|ice :

Numita făiă și alte tjiare austro-ungare au bîrfită 
totdâuna contra statului și a națiunei sârbe, și au per
secutată cu o egală ură totă ce e serbescă, dela bordeiu 
pănă la tronă. «Neue Freie Presse« vrâ să discredi
teze în publicitate pe noulă cabinetă sârbă, să-i facă sus
pecte intențiunile în cercurile îcompetente din Viena și 
să agraveze situația cabinetului de coalițiă, espunândă ca 
mai favorabilă, pentru interesele Austro Ungariei, amiciția 
unui guvernă compusă din progresiști, decâtă amiciția 
guvernului actuală, ce are cu sine totă poporulă sârbă. 
Ar fi mai folositoră pentru ambele state, dăcă împreju
rările s’ar aprecia mai justă. Interesele monarhiei aus- 
triace suntă fdrte rău apărate dăcă ele să rătjimă pe clica 
nesuferită a progresiștiloră, care nu potă trimete in Scup- 
cină nici pe ună deputată, îndată ce alegerile se facă 
efectivă fără ingerințe. Negreșită că e necesară o ami
ciția reciprocă sinceră intre cele două state, dâr ea păte 
fi întemeiată numai pe o mutuală dreptate, echitate și 
lealitate. Să sperămă că foile austro-ungare voră părăsi 
metoda de intimidare, căci prin acăsta s’ar pută 
lesne crea tocmai ceea ce vră ciueva să împiedice. Do- 
rimă o amicițiă, care ține contă de interesele reciproce, 
der de sabiă nu ne tememă, căci contra ei s’ar putea 
găsi ună radimă. Insă dăcă se crede, că prin amenin
țări se servescă mai bine interesele austro-ungare, decâtă 
prinlr’o adevărată înțelegere amicală, atunci n’avemă ni
mică contra, dăr în acestă casă respingemă orice impu
tare, că Serbia ar fi făcută imposibilă ajungerea la niște 
raporturi bune.

Rusia și Bulgaria.
Asupra misiunii eventuale a generalului ru

sescu Ernroth f6ia guvernamentală bulgară „Swo- 
boda“ se esprimă .în următorulu modă;

„Credă 6re într’adevără bărbații de Stată ruși, că 
Bulgarii suntă astfelă de animale, încâtă să se lase a fi 
nimiciți de ună Ernroth? Bulgarii suntă 6re considerați 
așa de proști, că n’ară fi cunoscândă planurile miserabile 
ale Rusiei și că ei voră permite așa lesne lui Ernroth 
să pătrundă in Bulgaria spre a o ruina? Se crede 6 re, 
că noi amă uitată, cine este acestă domnă Ernroth și 
ce fericire nl-a adusă odiniâră ca ministru? (Ernroth a 
fostă ministru în Bulgaria în timpulă prințului Alexandru 
de Battenberg. N. R.) Se crede 6re intr’adevără, că noi 
ne vomă închina înaintea mărimii Rusiei și vomă renunța 
la patria nâstrâ? Nu, trebue să scie Rusia și t6tă lumea, 
că causa năstră e deja terminată și că nu vomă da în- 
napoi cu nici ună preță. Bulgarii nu se voră lăsa să fiă 
făcuțl încă odată sclavi; ei au destulă forță și energiă, 
precum și demnitate națională, spre a lupta pentru li
bertatea și independența loră.

Noi nu formămă ună regimentă de soldați ruși, pe 
care Țarulă să-lă pâtă comanda și dresa cum voesce. 
Noi suntemă o națiune, care are în urmă-i ună trecută 
și poteexibia o istoria strălucită, în care stă înregistrată 
6 Septemvre., Slivnița, Dragomană, Pirotă etc. Pe ori 
care comisară nou rusescă ilă vomă tracta și mai rău, 
decâtă pe satana de Kaulbars, căci noi amă văzută re- 
sultatulă acestora comisari în Burgas, Slivno, Silistria și 
Rusciucă. Pe cela întâiu cheiu, unde ară încerca să 
debarce ună asemenea comisară, elă va fi expediată în- 
dărălă cu rușine și bajocură său va fi aruncată in Du
năre. Acum n’avemă nevoiă să primimă comisari și 
n’avemă trebuință să stămă de vorbă cu ei. Acum a- 
vemă ună prință, ună capă ală statului, a cărui autori
tate nu vomă permite în nici ună casă să i se submineze, 
căci sârtea lui e strinsă .legală de existența Bulgariei, 
de libertatea și independența ei. Dăcă Rusia vrea să 
între în negocieri, n’are decâtă să se adreseze prințului 
său guvernului bulgară. Ori ce altă cale ar putea duce 
la o răscălă și noi amă fi siliți să considerămă de revo
luționare personagele respective.

N’avemă nevoiă să acordămă Rusiei ună dreptă es- 
cepțională asupra Bulgariei. Dăcă Rusia are vre-ună dreptă, 
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acesta este numai morale, ce se basâză pe recunoscință. 
Dâr Rusia a perdută și aceste drepte prin purtarea sa 
barbara și prin poftele de cucerire și deci in nici une 
chipă nu-șl pâte impune voința patriei nostre.

Singura putere, care pote revendica drepturi le
gale asupra Bulgariei, este Turcia. Agitațiunile și ame
nințările Rusiei nu vorO folosi nimied; vomă lupta pănă 
la ultima picătură de sânge pentru patria nostră, pentru 
libertate și independență; națiunea ndstră nu și-a vân
dută patria in împrejurări mai nefavorabile, când n’a 
veamă ună prințe, cu atâtă mai puține ne vomă pre la 
legați astăzi spre a fi subjugați din nou. Nu șl sacrifică 
cineva așa lesne patria, libertatea și independința.<

Cestiunea bulgarii.
Respunsulă prințului de Bismarck la propunerea de 

mijlocire formulată de Portă in privința misiunei Ern- 
roth a sosită Joi prin poștă, și insărcinatule de afaceri 
ale Germaniei remise aceste răspunse ministrului aface- 
riloră streine turcesce cu care avu o lungă întreținere. 
£eă analisa acestui respunsO:

Dâcă Porta ar adresa simultane propunerea rusâscă 
Engliterei, Austriei și Italiei, și dâcă Rusia, ea promo- 
torea și inițiatârea acestei propuneri, arO comunica-o 
oficiale la aceleași puteri, său chiar, dâcă Porta și-ar în
suși acâstă propunere ca a sa, Germania ar fi atunci 
dispusă să o accepte și s’o recomande.

Cu tăte că aceste respunsO nu mulțumi pe Turci, 
cari așteptau unO răspunse mai seriosO, circula Joi svo 
nulă că Pârta înclină să urmeze sfatulă prințului de 
Bismarck. ConsiliulO de miniștri s’a întrunită la Marele 
VizirO pentru acâsta, dâr n’a transpirată nimică. Cer
curile diplomatice consideră răspunsulă prințului de Bis
marck ca o neprimire fină.

Pentru a mări perplexitățile Porței, Marele-Viziră 
sondândă de curăndă pe d. Vulkovitch trimisulă bulgară 
asupra atitudinei eventuale a Bulgariei in casă de învo
ială unanimă a puteriloră, in privința soluțiunei bulgare, 
acesta a relnoită declarațiunea sa, că Bulgarii s’ar opune 
orl-cărei regulărl vătămătăre independenței și libertăței 
loră, chiară dâcă acâstă regulare ar întruni aderarea 
tuturoră puteriloră, împreună cu Turcia.

SOIRILE PILEI.
Din Galați se anunță, că doi bărbați de stată, 

contele Kalnoky și contele Desseffi, au sosită acolo ca să 
studieze raporturile comerciale și industriale din România. 
Se (jice că ei suntO însărcinați din partea guvernului un- 
gurescă cu acâstă misiune avându-se în vedere trădările 
încă pendinte refentoră la încheiarea convenției comer
ciale. Din Galați cei doi domni s’au dusă la Brăila.

—x—
Drama lui Iokai >Keresd a sziv" a fostă refusată 

de intendentulă teatrului națională ungurescă din Pesta, 
contele Keglevich, de a se juca pe acea scenă. Etă 
cum motiveză intendentulă refusarea dramei într’o scri- 
săre adresată autorului ei: „Spună sinceră, că nu e 
timpulă potrivite a reîmprospăta cârta austro-ungară, 
Intru câtă trăesce o generațiune gata totdâuna 
pentru demonstrațiune și întru câtă regâză acela, 
la ordinulă căruia s’au întâmplată acele lucruri (ce se 
tnfățișâză în dramă). Nu vreau să viu in posițiune a 
spune regelui, dâcă din întâmplare ar vrâ să vină regele 
în teatru, ca să nu se ducă. ’Ml pare rău că nu’țl pot 
împlini dorința, dâr asta-i convingerea mea.« Din causa 
acestei refusărl, mai mulțl studențl universitari au anun
țate la polițiă că vreu să țină o adunare, in care să 
ia o hotărire d’a i se face lui Jokai ună conductă cu 

torțe. Poliția a permisă ținerea adunărei cu observarea, 
ca să se țină de obiectulă ordinei de di. Totodată po
liția a luată măsuri de a împedeca demonstrațiunl pe 
slrade.

—x—
Dintre reserviștii regimentului 64 de infanterie che

mați la eserciții au murită în săptămâna trecută în 
Alba-Iulia doi, și s’au bolnăvită greu nouă din causa 
insolațiunei (bătăii sârelui).

—x—
Urșii au începută a se apropia de orașă. Deja se 

allă câte unulă în pădurea Cârstianului și înlr’a 
Noului. Ci celă dintâiu a dată ochi vicejudele din 
Cărstiană și o țigancă pe pajiștea de lângă șosea, cu 
celă de ală doilea a dală ochi o calfă de văpsitoră, care 
p’aci era să-și dea sufletulă de fuga ce a intins’o. Urși 
ne mai trebue, după celelalte „fericiri" cu care ne im- 
bulzesce stăpânirea ungurâscă!

—x—
In Clușiu bântue difterita, deși nu în gradă mare. 

In săptămâna trecută au eătjulă jertfă acestei băle urlte 
14 copii.

—x—
După cum ne spune >Cooperatorulă română", în 

Ziua deschiderii esposițiunei din Craiova, plecarea la bi
serica Madona Dudu, unde s’a oficiată Tedeum, a fostă 
salutată de musica regimentului I de intanteriă cu ,Mar- 
șulă Cooperatoriloră" compusă de profesorulă de mu- 
sică Iacobă Mureșianu și dedicată d-lui D. C. Butculescu 
ca fundatoră ală Societății Cooperatoriloră și intocmitoră 
ală exposițiuniloră din România.

—x—
După o statistică oficială, s’au ivită in Roma între 

14 Augustă și 4 Septemvre n. 98 casurî suspecte de 
coleră, dintre cari 42 cu sfârșită mortală.

—x—
Ună jocă tristă esecutară în săptămâna trecută in- 

tr’o grădină in sătulă Radeșă trei copii: ună băetă de 
7, unulă de 11 și o fetiță de 4 anî. Copii se jucară 
de-a ucisulă porciloră și cei doi băețl injunghiară pe fe
tița. I’oporațiunea e consternată.

—x—
Reuniunea femeiloră române din Zăr- 

nești și jură, din incidentulă esposițiunei agri
cole, ce se ține la 6 (18) Septemvre a. c. în ZărneștI, 
va aranja Duminecă în 6 (18) Septemvre a. c. în sala 
edificiului școlară de acolo ună bală. Damele suntă 
rugate a se presenta după posibilitate in costume națio
nale. Incepululă la 8 6re sera. Biletă de intrare 1 fi. 
Pentru comiletă: Maria N. Garoiu născ. Mețiană, 
președintă. NB. Suprasolvirile se primescă cu mulțămire 
și se voră chita prin jurnale.

—x—
Pentru serviciile aduse maghiarismului, ministrulă 

ungurescă -Trefort" a mai „pricopsită" pe preoții gr. 
orientali Pavelă Moneadin Streja-Cherti șă ra cu 
80 fl., Eftyene Szigyarto(?) din Poiana (Csicso- 
Polyan, Solnocă) cu 50 fl. — Nu voră fi uitați.

Composițiunea musicală a repau.satului 
Cipriană Porumb eseu, de care amintirămă în nu- 
mărulă 184 ală „Gazetei" se află de vântjare aice în 
Brașovă la d-!ă N. Ciurcu, în Sibiiu la W. Krafft, in 
Clușiu la E. Demjen, in Năsăudă în librăria .Concordia", 
in Bistriță la A. Brucker, în Lugoșu la A. Auspiț, în 
Aradă la Bettelheim, în Oradea-mare la 0. Hugel, în Ti- 
mișâra la L. Friedl, în Pesta la Roszavolgyi et Comp, 
și in Viena la Spina.

Italia și România.
Din incidentulu inaugurărei statuei lui 0- 

vidiu la Constanța, diarulu „Riforma organulă 
ministrului italiană Crispi, publică, sub titlulti 
Progresele României, următdrele rânduri:

S’a resimțită aci cea mai vie satisfacțiune la ceti
rea discursului pe care l’amă publicată erl și prin care 
onor, ministru ală instruețiunei publice s’a asociată in 
numele guvernului la serbarea celebrată in România in 
onorea propriei naționalități a acesteia, simbolisată prin 
poetulă, care represintă legătura intelectuală cea mai pu
ternică dintre vechia colon'ă romană și muma cea mare 
a latinităței.

Monumentulă nu însemnâză de câtă ună curentă 
efemeră și deșertă; dâr elă simboli.sâză încă demonstra- 
țiunea progreseloră civice îndeplinite in câți va ani de o 
țâră care, acum cât-va timpă, nu tocmai depărtată, era 
sub o suveranitate streină și nu europeană.

Dintre tâte statele cele mici din Orientă, România 
a dală mai bine dovedi de valdrea ei. Eroi ca soldați, 
Românii s’au arătată abili și capabili ea bărbați politiei 
și ca administratori.

într’o situațiune din cele mai grele, ei au sciută 
să câștige și să garanteze țârei loră independența și s’o 
aducă la prosperitate. Fără ambițiuni esagerate, sciindă 
să șl măsâre pașii după forță și după momentă, Româ
nia a ajunsă să-și asigure intr’ună modă perfectă exis
tența ei și dă exemplulă unui Stată ințelepțesce și tare 
constituită.

Primâscă dâr ea salutările nâstre frățeicl cu au- 
gurulă unoră progrese mereu crescânde.

CTT'VEisrT'Cr
de deschidere, rostită prin Alimpiu Barboloviciu 
vicariulă Silvaniei și direeforulă despărț. XI ală >Asso- 
ciațiunei transilvane pentru literatura și cultura poporului 
română*, cu ocasiunea adunării generale a despărț. 

ținută la 4 Augustă in Buciumi.
Prea onorată adunare! Pre câtă e onorea de mare, 

nemeritată și resuitată nu din meritele mele, ci din în
crederea multă prețuită a Româniloră selăgienî in ne
însemnata mea personă concentrată, carea m’a chiămată 
în fruntea acestui despărțământă, pre atâtă e de grea și 
sarcina carea incumbă sufletului și inimei mele, resuitată 
din misiunea sublimă a despărțământului nostru ca man- 
datoră ală Associațiunei transilvane pentru literatura ro
mână și cultura poporului română, ală căreia scopă înalt 
este regenerarea națiunei și mai vârtosă a poporului ță
rână română prin cultură. Mândră, înaltă și de mare 
însemnătate este | osițiunea mea în calitate de directoră 
ală despărțământului XI in acâstă Z' solemnă și sărbă- 
lorâscă, pentru că stândă față cu Prea Onorata adunare 
stau față cu fii unei națiuni de ună trecută gloriosă, dâr 
desastruosă; privindă in fețele D-Vostre, privescă în fața 
și fruntea mamei națiuni române, încrețită de suferințele 
seculare, brăzdată de lacremile iubirei fiiloră săi și stră- 
luci țâre de ratjele dorului culturei și prin acâsta ală unui 
viitoră mai ferice. De pe fețele deschise ale D-Văstre 
cetescă credința neclătită, speranța viuă in viitorulă mamei 
națiuni și iubirea înaltă cătră acea, carea se oglindâză 
în ochii tuturoră. Deci datorința și misiunea mea în 
acestă momentă solemnă este: a simți, a cugeta și a 
cuvânta aceea ce simțesce, cugetă și vorbesce națiunea 
română, in a căreia brațe și in a căreia față stau!

Prea onorată adunare 1 Pre noi ne-a conehemată 
vocea națiunei la adunarea de a<)I, nu numai ca să ne 
vedemă corporalminte unulă pre altulă și să privimă cu 
ochii fisicl unulă la altulă sâu să ne aprețuimă îmbrăcă
mintea unulă altuia; ci ca să privimă unulă in inima.și

FOILETON U.
(50)

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

XVII.
Tabăra dela Villafranca

— Este Venețiană, care să nu scie să vâsleze?
— Atunci merge de minune ! D ta vei pleca In 

luntrea lui Paolo și nâptea următâre te vei întdree aci 
cu luntrea. Atunci și d ta o să poți să (I iei âr locuia 
și fiulă meu tolă asemenea o să șl polă lua loculă: 
Bine am regulată astfelă, Escelență ?

— Fârte bine, și nu sciu ce ne-ar pulâ împedeca 
în întreprinderea nostră.

— D-ta îmi cereai adinâorl douăsprezece ceasuri, 
eu iți dau douăzeci și patru. Iți ajunge?

— Nu-mi trebuescă atâtea ceasuri. Insă am ui
tată nnă lucru.

— Ce, stăpâne?
— Visita de inspecția, care se face de două ori 

Pe ....— Când va trece inspectorulă îlă votu insoți ca 
de obiceiu. Fiulă meu va fi culcată în patulă d-tale și 
hainele d tale voră fi puse Ia vedere bună pe seăunelulă 
ăsta. -Voiu spune ofițerului că dormi și elă n’are să cu
teze să-ți strice somnulO.

— Prea bine.
— Și când vreai să pleci, stăpâne?
— Chiar in noptea asta, pici că fiulă tău sosesce 

la trei ceasuri de diminâță?
— Da, Escelență.
— Și acum suntă numai nouă ceasuri. Lasă mă 

să mă odihnescă câteva ceasuri Am trebuință să fiu 
in puteri ca să reușescă bine. Du-te dâr și intârce-te 
aci numai când va veni vremea.

Bătrânulă saluta și făcu ună pasă spre ușe, pe 
urmă se întorse spre Martinengo și-i cjise:

— £rtă-mă, Escelență, insă scii că pentru d-ta îmi 
pună nu numai capulă meu în primejdiă, dâr pună și 
p’âlă copilului meu. Mai nainte dâr, n’ar putea Escelență 
Vostră să-mi mai spue și ce nu mi-a spusă?

— Ce vreai să știi ?
— Pentru ce vreai să dobândescl o libertate așa 

de scurtă ?
— Nu te mulțămescl numai să ai cele dece mii 

de galbeni? cjise podestatulă răstită.
— la-le înapoi, stăpâne, răspunse Nello. Eu sunt 

ună omă bătrână, puținele Zile cH,e am ma> trăescă 
nu merită osteneala ca să le mai apără și ți le așă 
jertfi ușoră, însă nu mă simță cu destulă curajă ca să-ți 
vândă și viâța copilului meu.

— Și, dâcă ași răspunde intrebărei tale, țl-ai pri
mejdui viâța asta, care-i așa de scumpă, pentru ca să 
înlesnești câteva ceasuri de libertate copilului stăpâni- 
loră tăi.

— Da, stăpâne, fără să mă codescă.
Martinengo să gândi puțină. Pe urmă Zise:
— Fie! Insă dâcă iți incredințeză planurile mele, 

nu numai că le facă deopotrivă cu mine, der încă mă 
dau ție cu mânile și cu piciărele legate. După ce ți 
voiu spune totă, nu voi avă decâtă să Zici o vorbă pen
tru ca să-ml pierdu capulă. Trebue dâr să am în tine 
o încredere desăvârșită și să potă fi sigură din partea 
ta de ună devotamentă orbă și fără margini.

— Voiu ști să m’arătă vrednică de încrederea a- 
câsta și câtă pentru devotamentă să fi fârte sigură, 
stăpâne!

— Te credă! <)ise podestatulă. — Și acum să-mi 
spui dâcă știi cumva ce mijldce de apărare am avută 
eu in fața Consiliului celoră Zece-

— Nu știu, stăpâne.
. — Ei bine, află: Eu am afirmată că există pe pa-
mântă ună omă care sâmănă cu mine așa de bine, în- 
câtă prietinii mei cei mai intimi chiar puteau să se în
șele, și au am acusată pe omulă acela, pe soția mea, că 
numai elă este omulă care a făcută tâte crimele câte 
mi se impută mie. Pricepi dâr că nimeni nu m’a cre- 
Zulă și eu suiam mai dinainte acâsta. Insă, cu ajuto- 
rulă tău, mijloculă acesta de apărare, care a fosta pri
vită ca o minciună îndrăsnâță, va ajunge o realitate de 
care nimeni na se va pulâ îndoi. Mâne, în ceasulă 
când Veneția întrâgă știe pe Martinengo, podestatulă 
Padovei, închisă între zidurile acestea de unde nici ună 
prisonieră n’a putută încă să scape, ună altă Martinengo
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sufletulă eeluialaltă, să ne sondămă simțurile inimei îm
prumutată. să ne înlrunimă cugetele și să ne lâmurimă 
părerile .și să privință cu ochii sufletului la îmbrăcămintea 
culturală-spirituală a națiunei nostre, să aprețuimă, că 
Ore nisuilu-ne-amă cu toții și flecarele in parte a investi 
pre mama națiunea nostră dela intemeiarea Associațiunei 
transilvane până in Z'ua de astăiji cu îmbrăcămintea cul
tul ei ca să pOtă ocupa locuia ei de provediriță croită in 
concertulă popăreloră culte ale Europei civilisate!

Său dotă noi vomă li cei nefericiți, cari la jude
cata ce o va enunța Dutnnecjeulă popăreloră preste fap
tele omeniinei vomă fi siliți a aucji din rostulă mamei 
năstre națiuni, carea ne-a nutrită la peptula său cu la- 
creml amestecate cu sudori crunte, ne-a păstrată in inima 
sa tesaurele celea scumpe: religiune strămoșăscă, limbă 
și naționalitate a o autji Qkendu-ne: flămândă și însetată 
am fostă spiritualmente și nu m’ațl nutrită nu m’ațl adăpat 
din sorginții cei dulci ai cullurei, îmbrăcămintea mea spiri
tuală a devenită sfâșiată prin furlunele, viscolele și lup
tele seculare bravate pentru esistența văstră, și voi nu 
v’ațî nisuită a mă îmbrăca în vestmăntulă nou ală cul- 
turei corăspumjătdre geniului evului nostru; mamă dulce 
v’am fostă, nu străină, și deși sunteți creseuți din sufle- 
tulă și sînulă meu, totuși nu m’ațl Îmbrățișată, ci v’ațl 
lăpădată de mine; morbOsă am fostă de mulțimea rane- 
loră înfipte in sînulă meu in lupta continuă pentru apă
rarea vostră și a esistenței vostre, der voi în locă să-mi 
alinați și V’ndecațI ranele prin balsamulă mângăerei și ală 
iubirei, ml-ați inoită ranele prin necredință.

Prea onorată adunare! Dăcă spre crescerea și cul
tivarea unui individă se receră bareml două decenii, 
atunci spre educarea și cultivarea unei națiuni se receră 
totă atâția secuii; pentru că dăcă ună individă are de 
a da de piedecl în cariera culturei sale, câte stavile nu 
se restogolescă în mersulo carierei culturale a unei na
țiuni, câte greutăți nu are de a suporta, și câte furtuni 
de a brava, așa Incâtă uneori e silită de împrejurări a 
stagna in locă de a p rogresa și dăcă e în stare de a 
conserva succesulă eluptată in trecută, se aprețuesce de 
dobândă pănă la giurslări mai f.ivorilore progresului ei. 
Cine nu scie, care nu i peregrină in istoria culturei na
țiunei române, că nenumărate au fostă stavilele, cari a 
trebuită să le delăture, legionă desastrele cari au tre
buită să le bravetje in procesulă său culturală, și lotuși 
mulțămită brațu>ui înaltă și tare ală Dumnezeului părin- 
țiloră noștri, intte tote împrejurările nepărtinitore șl-a 
consei'vată foculariulă esistenței sale adecă: naționalitatea 
religiunea și limba, adecă individualitatea sa națională, 
O națiune stă din familii, er acestea cuprindă în sînulă 
loră indivuji singuratici.

Ca o familiă să se potă educa și cultiva, înainte 
de tdte se recere ca toți membrii familiei să aibă de
plină cunoscință de sine și de facultățile loră spirituale 
și fisice, de indigențele familiei, și să fiă conscii de da- 
torințele loră individuale și familiare; să se prețuiască 
pe sine și intrăga familiă și scopulă finală ală complec
tului familiei să-lă prepună scopuriloră individuali sepa- 
ratistice, adecă causa familiei să fiă causă sântă a flă
cărui membru, să domnăscă încredere reciprocă între 
membrii familiei și In tote afacerile loră să domnăscă o 
solidaritate uniformă în cugete, simțiri și acțiuni, de unde 
va resulta caracterulă solidă ală familiei, și basa cres- 
cerei trebue să fiă religiunea. Ctndițiunile și recerințele 
cari constilue basa crescerei și cultivarea unei familii in 
miniatură ne înfățișăză cinosura crescerei și cultivărei 
unei națiuni întregi; pentru că și națiunea are legănă, și 
ea are etatea prunciei, etatea juneței, etatea bărbăției și 
bătrâneței; și membrii ei constitue o familiă vastă, cari 
au totă atâtea datorințe sacre față de mama loră na

se va ivi înlr’ună locă publică, cam la douăZecî de leghe 
d'aci, in tabăra dela Villafranca, bunăoră, nnde trei mii 
de persone voră pute să afirme că l’au cunoscuta po- 
sitivă.

— Ori cine are să credă că ai fugită din temniță, 
stăpâne.

— Sunt sigură. Au s’alerge aci, sigură că nu mă 
voră mai găsi in temnița mea; însă eu le voiu apuca 
înainte. Cei cari mă voră căuta voră putea deci să 
constate că mă aflu in chilia mea și să afirme că eram 
aci pe când totă armata dela Villafranca a credulă că 
mă vede străbătăndă tabăra. Atunci nimeni nu va mai 
cuteza să se indotăscă de realitatea istoriei soției mele 
pe care-mi voiu sprijini apărarea — și de astădată cu 
succesă — în fața consiliului de Zeoe. Acum știi totă, 
Nello.

CreZ> să potă isbuti?
— Da, stăpâne, credă și-țf spună încă odată că 

sunt omulă d-tale.
— Bine, încă o vorbă. Trebăe să știi amănunte 

fOrte hotărâte despre aceea cum se pOrtă j Feliee Badoer 
în tabăra dela Villafranee. Tu poți să mi-le dai. Spu- 
ne-ml cum trăește acolo Badoer?

Bătrânulă Nello îngălbini când auZ> Int ebarea a- 
căsta. Știa elă bine ce era in stare stăpânulă său să 
facă. De aceea îi și tremură vocea când întrebă pe 
Marlinengo.

— Pentru ce vrăi să știi, stăpâne ? 

țiune. precum se indulcescă cu toții la pieplulă mamei 
națiuni. Deci și fiii națiunei nostre, ai acestei familie 
vaste, trebue să aibă înainte de Iote cunoscință de sine, 
adecă să sciă că suntă Români, după aceea să cunăscă 
facultățile spirituali, Atice și materiali, precum și indigen
țele și înclinările poporului tornână țărână, care formeză 
basa națiunei; care poporă printre tdte suferințele și a- 
păsările seculare n’a încetată a fi acela de ce l'a creată 
Provedința, pentru că elă șl-a conservată tipulă său și 
caracterulă său de Română neschimbată, așa încâtă nu 
eu, ci națiunea Zice: că poporului țărână din opincă a- 
vemă de a-i mulțămi că a<jt esistă națiunea română, 
care prin credința sa neclătită călră limba și religiunea 
sa într'arraată n’a succombată ci s'a oțălită in decur- 
sulă suferințeloră și lupteloră, său maculat’a paginele is
toriei națiunei române vre-ună fiu ală ei opincară, prin 
trădare său renegare?! Oh nu!

(Va urma.)

Mișcarea religidsA în Macedonia
Deunătjile o telegramă adusese soirea, că 

missionarii catolici au succese între poporația 
bulgară din Macedonia. In ce constau aceste 
succese, nu s’au datu lămuriri amănunțite, dâr 
cumcă în poporația bulgară din Macedonia se 
observă o întinsă mișcare religidsă, ne arată ur- 
mătdrea telegramă din Pesta:

Din Filipopolă se serie, că s’a trimesă o deputa- 
țiune la Exarchulă, care l’a rugată să se facă ceva și 
pentru bisericele macedonene și să număscă în fine e- 
piscopl bulgari pentru Ohrida și Uskiub. La începută 
Exarhulă era să nu primăscă depulațiunea. Acăsta îi 
transmise urmălorea declarația: ,Decă nu voescl să ne 
au<jl, atunci nici noi nu mai voimă să scimă ceva 
de tine!“ Deputăția decise a se înapoia acasă și a or- 
ganisa meetinguri, în care se se ia resoluții pentru sepa
rarea de Exarhatulă bulgară și să înființeze ună Arhi
episcopală propriu macedoneană bulgară. Alți delegați 
macedoneni s’au adresată la nunciulă apostolică Bonnelti 
rugându-lă să le trimită misionari și profesori catolici.

Raportu polițienescu. — ErășI au fostă isgonite de 
pe leritoriulă orașului Brașovă două chelnărițe, anume 
Anlonia Granoviter și Bede Roșa, pentru viăță imorală.

înainte cu 4 luni servitorea Ana Balint fu escor
tată de aci, pentru viăță imorală, și deOrece acum câ
teva cjile s’a reîntorsă aci la ginerile său, fu condamnată 
la 10 cjde aresta. Joi în săptămâna trecută apăru la po
liția ginerele ei, calfă de fenară, cu rugarea d’a i se li
bera miresa, avendă de gândă să se cunune cu ea Du
minecă. Neluându-se însă in sămă dragostea fănarului, 
nunta s’a amânată pănă ce mirăsa ișl va termina pe- 
dăpsa.

Vinerea trecută înainte de ameijl, în grajdulă dela 
birlulă Nr. 4-02 ia Ulița năgră, s’au tăiată cOdele cailoră 
unui locuitoră din Satu-lungă. Polițistulă însărcinată cu 
descoperirea făptuitorului avu succesulă de a da de elă 
în persăna căprarului tunară dela divisiunea de artileria 
grea Nr. 23 anume Szigethi Janos, a-lă aresta și a-10 
duce înaintea autorității. Aci acestă tunZătoră de câde 
de cai negă faptul, der îlă deteră de golă cOdele de cală 
aflate împreună cu ună biletă de liberă petrecere peste 
năple afară din casarmă, ce s'a găsită in cOdele de cai 
pe numele său. Janos fu predată autorității competente 
spre a-lă pedepsi.

Patru pui de găină fură uitați, de celă ce i-a cum
părată, la vănZStOre, er acăsta ii dete poliției, care la 
răndu-i invită pe cumpărătoră să și’i ia.

— Nu ml-ai făgăduită tu mie ună devotamentă 
orbescă? Zlse podestatulă lăsândă să cadă o privire de 
plumbă pe nenorucitulă temnițe ră.

— Este adevărată, stăpâne.
— Spune dăr Ce obiceiuri Zilnice are Feliee Ba

doer în tabăra dela Villafranca?
— Stăpâne, în fiecare dimineță manevrăză com

pania pe care a echipat’o cu cheltuiala lui.
— La ce ceasă?
— Dela optă pănă la Ze:e ceasuri diminăța.
— Ce face pe urmă?
— Se intorce acasă, îșl schimbă hainele, prânZesce 

la amăZi și dOrme pănă la trei.
— Atâtă?
— Nu, stăpâne. La patru ceasuri începe ăr ma

nevrele și se face paradă mare. Atunci suntă tote tru
pele sub arme in tabără și defilăză pe dinaintea căpita
nului generală.

— Și așa merge în tote Z'lele?
— in tote Zilele, Escelență.
— Bine, știu destulă. Acum poți pleca și când 

veni ceasulă de plecare să vii să-mi dai de știre.
_________ (Va urma.)

1887,

La lergulă de Vinerea trecută, i s’a furată locui
torului din Holbavă lohann Bosch 7 fl. 20 cr. din lada 
carului. Bănuiala căZu pe locuitorulă din Brașovu-vechiu 
lohann Andre și poliția făcăndu-i perchisițiune domiciliară 
găsi banii afară de 57 cr.. ce-i cheituise. Hoțulă mărtu
risi fapta și fu predată judecătoriei competente pentru a 
fi pedepsită.

Disposițiunea esistentă, ca acelă măcelară, care 
vinde carne de bivolă, să aducă acăsta la cunoscință pu
blicului atărnendă o tablă cu capă de bivolă, adeseori 
nu se observă stricto. Acăslă disposițiă se amintesce pu
blicului consumatoră în interesulă său.

In timpulă dela 5 pănă la 10 Septemvre nu s’au 
furată de făptuitori necunoscuțl, probabilă intrândă nOptea 
pe terestra deschisă într'o casă din Ulița fânariloră de 
josă, diferite giuvaericale din mai multe scrinuri: ca bră
țări de aură, broșe, cercei, inele, precum și rufăriă.

Ultime scirl.
Sofiia, 11 Septemvre. — Campania electo

rală s’a deschisă cu unft apelu ală comitetului 
centrală ală ligei numite „Bolgaria sama za se“ 
(Bulgaria pentru sine). Apelulă e scrisii în ton 
forte moderații și 4*ce între altele: „Acum nu 
suntă conservatori, liberali, radicali, ci numai 
Bulgari, cari reclamă Bulgaria pentru Bulgari, și 
câteva unelte streine, care voieseti să vândă pa
tria streinilor. Poporulă să arate, că luptă pen
tru independență.

Kiev, 12 Septemvre. — Starea de asediu s’a 
prelungită pentru unu anii în guvernamentulu 
din Kiev, Podolia, Volhynia, Czernkov și Pul- 
tava.

Parisă, 12 Septemvre. — „Joumal des D6- 
bats“ anunță arestarea d-lui Radoslavof, fostă 
primu ministru în Bulgaria.

Parisii, 12 Septemvre. — „Figaro“ publică 
o scrisdre purticulară a prințului de Coburg a- 
dresată unuia din amicii săi intimi. Scrisdrea es- 
primă hotărîrea d’a se devota fericirii Bulgariei. 
Prințulfl se plânge de dușmănia 6re-căroru puteri 
contra operii de liniștire și de pace pe care dân- 
sulă o urmăresce în Orientă.

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

BERLIN, 13 Septemvre. — împăratule a 
plecatu la Stettin; acolo a foste salutate cu und 
entusiasmu ce nu se p6te descrie.

VIENA, 13 Septemvre. — Contele Kal- 
noky visitâză încă în cursuld săptămânei acesteia 
pe cancelarulă Bismarck.

PARIS, 13 Septemvre. — Biuroule „Havas" 
îșl menține comunicarea, cum că Pdrta e încli
nată a’țl însuși de ale sale propunerile rusescl, 
a le presenta puterilore, după ce Germania pro
mite că le va sprijini.

DIVERSE.
ErășI unu teatru arsu. — Din Londra se telegra- 

fiază despre teribila catastrofă a teatrului din orașulă 
Exeter: Foculă a isbucnită pe la 10 Ore și jumătate, 
înlr’ună ceasă teatrulă a fostă prefăcută în cenușă și 
peste o sută persdne au pierită în flăcări. Feeulă s'a 
întinsă cu atâta iuțtlă, încâtă n’a fostă chipă de scăpare 
mai alesă pentru publiculă din galerii. Erau sfâșeitOre 
țipetele publicului, bărbați, copii, femei, care se luptau 
unii cu alții, se striveau spre a ajunge la ășă. Pe la 11 
Ore s’au scosă 12 morțl de pe scara ce ducea pe galeriă. 
Aci a fostă învălmășea cea mai crâncenă. Cele mai 
multe cadavre Zăceau turtite și arse intr'ună colțft. La 
mieZulă nopții erau scoși 70 morțl. Cifra oficială a 
morțiloră e de 140. însă se Zice că numărulă victime- 
loră trece peste 200. Mai multă a suferită publiculă 
din galeriă, unde a fostă numai o eșire. Acestă teatru 
era zidită numai dela 1885, după arderea teatrului de 
mai nainte, când însă n’au fostă accidente de persOne.

Rectificare. — Licitaținuea pentrn esarendarea 
bunului dela Bethien-Szent-Miklos, care e proprietatea 
Escelenței Sale Părintelui Metropolită dela Blașă, se va 
ține, după cum ni-se comunică din nou, în 29 Septemvre, 
ăr nu în 23 Septemvre, precum se dispusese în publi- 
cațiunilt de pe pagina a 4-a din nrii 189 și 190 ai 
„Gazetei.“

Numere singuratice din „Gazeta Transillva- 
niei'1 ă 5 cr. se potă cumpSra în totungeria 
lui I. GROSS, .și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editoră : lacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu,
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Ouraulu la buraa de Viena Bursa de Biicuresci.
din 12 Septemvre st. n. 1887

Rentă de auri 5’/0 . . . 100 85 ;
RentA de hArtiA 6°/t . . 87.40
Imprumutulâ cAilord ferate 

ungare......................... 150.50
Amortisarea datoriei cAi- 

lorfl ferate de ostâ ung. 
(1-ma em isiune) ... 98 80

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostfl ung. 
(2-a emisiune) .... 126 — I

Amortisarea datoriei cAi- 
lorfl ferate de ostâ ung. 
(3-a emisiune) . . . .11475

Bonuri rurale uugare . . 104 80 
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4.80 
Bonuri rurale Bauat-Ti- 

zniștl............................ 104 50
Bonuri cu cl. de sortare 104.50
Bonuri rurale transilvane 104 40

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

vină ung........................100. —
Imprumutula cu premiu

ung.................................  122 20
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124 20 
Renta de hărtiă austriacă 8135 
Renta de arg. austr. . . 82 70
Renta de aură austr. . . 112 75 
Losurile din 1860 . . . 136.25
Acțiunile băncel austro-

i ungare........................ 884 —
| Act. băncel de credită ung. 287.—

Act. băncel de credită austr.283 70 
Argintulă —. — Galbinl

I împărătesei ................. 5.91
i Napoleon-d’orl .... 9.95
Mărci 100 împ. germ. . . 61 50 
Londra 10 Livres sterlinge 125 95

Cota oficială dela 29 Augustă st. v. 1887.

Cump. vend.

Renta română ^5%). 9D/2 92>/a
Renta rom. amort. (5°/0) ■ 95'/< 95’/4

» convert. (,6°/0) fc9\ 9O’/4
Impr. oraș. Buc. (20 fr.) 35— 36-
Credit tone, rural (7°/0) . 104s/* 105>/s

» ,, „ (5°/o) • 89>/s 90‘/t
» » urban (7°/0) . 103'/< 103>/4
» . (6°/o) • 94— 95—
9 ’ (5»/o) • 87— B7’/a

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

c > > Națională — —
1 Aură contra bilete de bancă . . 14.— 14?/.
Bancnote austriace contra aură. . 2.01 2.02

Cursulu pieței Brașovu
din 13 Septemvre st. n. 1887.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.66 Vând. 8.68

Argint românesc.................. . » 8.60 . 8.65

Napoleon-d’orl...................... . • 9.94 » 9 98

Lire turcescl.......................... . » 11.21 » 11.27

imperiali............................... . » 10.21 » 10.26

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

Scrisurile fonc. «Albina» 6% . » 101.— » 102.- -

, 5°/o ■ „ 98.- - 99.—
Ruble Rusesci...................... . » 110.— » lll.*/s

: Discontulă ... » 7—10°/8 pe ană.

4 Onorațiloru mei mușterii din orașu și sate facă prin
? ac6sta cunoscută, că am redeschisă
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4
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Magazinulu meu 
cu băcănia, coloniale și văpselî, 

și-i învită, ca să binevoăscă a mă cerceta. Pe lângă serviciu 
solidă și promptă, promită a vinde totdeauna numai mărfuri 
în realitate prdspete cu prețuri f6rte eftine.

Cu t6tă stima

CAR OL KIRR,
Piața mare Nr. 90,

la „Vulturulu negru.“

*
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PENSIUNE
1—2 școlari se primescU în pensiune la 

untl profesorii de comptabilitate al ti unei scole 
gremiale din Brașovu, unde, pe lângă o educa- 
țiune casnică, elevii voru fi supraveghiați și în 
diligenta executare a penselorfi scolastice. Deose
bită potti obține si lecțiunl private din sciințele 
comerciale si limba francesă.

Doritorii se potti informa mai pe largu în 
comptoarulfl d-nului Andreiu A. Popovici, 
Strada Scheiloru Nr. 146.

e

e a e e e e

V 1 s u.
îmi permită a face atentă pe Onor, publică, că 

Zarafia mea (cassa de schimbă) din Sibiiu ml-am 
strămutate din Strada Crezului (Reisper-Gasse) Nr. 11 în 
Oița Turnului (Sag-Gasse) Nr. 38 și recomandă Za- 
ratia mea pentru cea mai solidă cumperare și venilare, 
atâtu de bani românesc! câtă și rusesci de aură, argintă 
și hărtiă.

Am tote speciele de losuri, chiar și pe plată în 
rate, în condițiunile cele mai coulante, precum și pro- 
messe pentru tote tragerile (scutirile). Rogă penlru nunie- 
rosă clientelă.

&
♦$ e

Nr. 35—1887.
s. scol. c. Concursu.

* e e♦ e 2—3

L. Ph. Adler,
Zarafii (schimbătoru de bani.)

Sibiiu,
Ulița T tirnu 1 ui Nr. 58.

Pentru ocuparea aloră două posturi de învățătorii la sc61a confes. 
gr. cat. română din Nepos, vicariatulu Rodnei, prin acăsta se eserie con
cursă sub următdrele condițiuni :

1. La postulă primă de învățătoru se va solvi unu salară anu
ală de 240 fl. v. a. solvind! în rate lunare anticipative din fondulă sco
lastică confesională, cuartiră naturală precum și 3* lemne de focă.

2. Postulă ală doilea e împreunată cu ună salară anuală de 
200 fi. v. a. asemenea solvintji în rate lunare anticipative totă din fon
dulă scolastică confesională și 3° lemne de focă.

Doritorii de a ocupa vre-unulă din aceste posturi voră avea a 
produce; carte de boteză, apoi a dovedi că au absolvatu preparandia, 
au testimoniu de cualificațiune și din limba maghiară, de moralitate și 
serviță, se voră preferi acei concurențl, cari voră documenta că au cu- 
noscință din economia casnică și cântă.

Suplicele provetjute cu susă numitele 
senatulă scolastică confes. locală pănă în 24 
săra. Cele întârziate nu se voru considera. 

Din ședința Senatului scolastică confes. 
Nepos, în 28 Augustă 1887.

V.- Președintele:
Iacobii Majoreanu,

preoții cooperatorii.

documente au să între la
Septemvre a. c. la 6 6re

gr. cat.

Notară ad hoc:
Filipâ Loginil.
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Sz. 507/1887.

Bunulă comasată dela Bethlen-Szent-Miklos aprâpe de Blașiu, care
este proprietatea Escelenției Sale Părintelui Metropolită consistătoră din: 

jugăre
11

n

n

n

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

295
155
32
39

2
7

23 1?

585
737
877

24
700 

1074
261

orgii

n

»

11

n

□

n

n

H

Ti

n

Ară tor ă..........................
Rîturl-Fenațe ... 
Pășune .........................
Păduri................................
Trestiișă.........................
Grădină.........................
Terenă scutită de dare

Suma totală . . 555 jugăre 1158 orgii O
cu o m6ră din nou edificată cu 4 (patru) r6te, cu dreptulă 
crîșmărită și dreptulu culegerei de vamă de tergă, și cu t6te 

, și îm- 
”i Căpâlna (Also-Kâpolna) în estensiune de 

142 jugăre 1158 orgii pătrate consistătoră din arătoră, fenațu, pășune, 
păduri și vinie se dă în arendă pe calea licitațiunei publice, pe periodulu 
de 6 (șese) ani încependă din 1-ma Noemvre 1887 pănă în 1-ma No- 
emvre 1893.

Licitațiunea se va ține in 2!) Septemvre a. c. st. n. la 3 ore 
p. m. în cancelaria advocaturei archidiecesane.

Doritorii de a licita au a depune ună vadiu de 10°/o dela suma 
de esclamare de 5000 fl. v. a.

Pănă la începerea licitațiunei se primescă și oferte sigilate pro- 
văcjute cu vadiulu de lO°/o întru atâta, încâtă în acelea se va oferi o 
sumă fixă, și oferentulu va declara că cundsce condițiunile de licitațiune 
și le primesce. Condițiunile de licitațiune se potu vede în cancelaria sub
scrisului.

Blașiu, în 2 Septemvre 1887.
3-3

împreună
regală de 
superedificatele locuită și economice ținătăre de acesti'i bunu, 
preună cu bunulu comasată din C ” . ’ ' ’

i

Ludovicii Csato,
adv. archidieces.

Arverâsi hirdetmâny.
Az abrudbânyai kir. jârâsbirdsâg mint tkvi hatdsâg âltal kozză 

t.ătetik hogy Bucsumi gor. keleti oskola alap văgrehajtatd Tomus Neculae 
a Denesi văgrehajtâst szenvedett elleni 27 frt. 30 kr. toke ennek ăs 
ezutâni koltsăgek 6s jârulăkai behajtâsa văgett abrudbănyai kir. jârâs- 
birdsâg teriiletăhez tartozd Bucsum kozsăgi 1140 sztjkben foglalt A + 

—3 rendszâm alatti ingatlanok;
7587. hr.
7591. „
8146. „
8147. „
8148. ,, 

tartozăkai

i-
1.
2.
3.

sz. kasz;îl6
H

szântd

fahâz 40 sz. a.
Bucsum kozsăgben a kozsăg

n

n

ii

23
15

frt. becsdrtdkben,
n n

kikifl.lt. âr 2
„ 1n

frt.
TI

30
50

kr.
n

456 frt. „ n „45 60 n

6s
nos biroi ârveresben 1887 ăvi Oktober h6 4-ân d. e. 10 orakor be- 
csâron aloi is a becsârnak 10 °/0 tinak birfii kiktildott Kolozsvâri koz- 
lony kiadohivatalnâl Kolozsvârt 
elfognak adatni.

Vevokoteles a vătel ârt
delet ărtelmăben lefizetni.

A kir. jârâsbirdstig mint
Aprilis h6 25-ân.

hâzânâl megtartandd nyilvâ-

kezăhez leendo eloleges leitele mellett

a 39425 sz. igazsâgiigyministeri ren-

tkvi lntdsâg, Abrudbânyân 1887 ăvi

Lâszlti Jozsef,
mkaljbird.

Tipografia ALEXI, Brașovă.

fAvisu d-loru abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de pa 
fășia sub care au primită (Jiarulă nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă. ADM.INISTR. „GAZ. TRANS.*

kikifl.lt

