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Brașovu, 3 Septemvre 1887.
Așadar, cu tofti sgomotulîî ce s’a făcutu, 

Țarulîi Alexandru III nu va merge dela Copen
haga la Stettin spre a visita pe împeratulti Wil- 
helrn. Așa se anunță acum din capitala Ponie- 
raniei.

Intr’aceea se continuă discusiunea în foile 
germane asupra raporturiloru cu Rusia. „Kol- 
nisclie Ztg“ de alaltaerl întrebă: când a făcutu 
actualului Țarfl, fiă câtă de puțină pentru Ger
mania? Apoi adauge: Socotela dintre Germania 
și Rusia este răfuită și acum se pâte elimina 
fără t&iil noțiunea recunoscinței din politica es- 
teriâră a ambeloru state.

Foile oficiose din Berlină și Petersburgu își 
mai dau, ce e dreptu, silința de a prcsenta re- 
lațiunile între cele două împărății nordice ca ne
alterate, <lâr se pâte bine observa că ceea ce 
spună nu-o spună cu tâtă inima.

Cu atâtu mai căldurâse apară de altă parte 
raporturile între Rusia și Francia. Chiar acum 
de curendu, cu ocasiunea primirei misiuniloră mi
litare de cătră ministrulu de răsboiu francesă. s’a 
observată că misiunea rusâscă a fostă întîmpinată 
cu-o deosebită atențiune. Ministrulu și-a expri
mată bucuria că Rușii iau parte la manevre, âr 
șefulă misiunei ruse răspunse, că nu se îndoiesce 
de simpatia oficerilorfi francesl și se semte feri
cită a pută vedâ manevrele trupeloră fraivese.

Marța trecută a publicată „Nene fr. Presse“ 
o interesantă corespondență din Francia despre 
„înțelegerea franceso rusâscă“.

Autorulă scrie din valea Royat, unde a pe
trecută vâra ambasadorulă ruseseă și de unde 
numai în depărtare de trei âre se putea visita și 
palatulă de vâră ală ministrului de esterne fran
cesă Flourens. Nimică mai ușoră decâtă a face 
din apropierea acestoră două cvartire de vâră 
ale politicei esteriâre combinațiunl asupra înțele- 
gerei franco-ruses"!..

Acâstă înțelegere o și găsesce coresponden- 
tulă fâiei vienese câtă mai completă. Nu mimai 
relațiunile personale suntă fârte amicabile dâr în 
tâte fesele politicei esteriâre se manifestă o con
sonanță deplină a păreriloră și a espresiuniloru 
diplomatice între Francesl și Ruși.

In cestiunea egiptână Rusia a dată spriji- 
nulă celă mai promptă Franciei, âr în afacerea 
bulgară d-lă Flourens s’a alăturată întotdâuna 

hotărîtă politicei rusescl. Pressa francesă și ru- 
sâscă emulâză de altă parte în ași documenta 
simpatia reciprocă. Opiniunca publică în Fran
cia se pronunță categorică pentru alianța cu 
Rusia, și numai dintr’o înțelegere franco-russă 
aștâptă atfi Francesii mântuire pentru țâra loră.

Și nu numai în afară, ci chiar în întru se 
observă influința acestui curentă rusofilă. Ra
dicalii, cretjândă că Rusia ține multă la genera- 
lulă Boulanger, au propagată sub egida aces
tuia, mai multă ca toți ceilalți, idea alianței cu 
Rusia.

Radicalii francesl — adauge corespondentulă 
din vorbă — și-au făcută datoria și acum potă 
merge. Rusia s’a declarată prin organulă sâu 
„Nord“ pentru principiele conservative și în fa- 
vârea actualului ministeriu Rouvier-Flourens. Or- 
leaniștii voră căuta să sprijinâscă acestă minis- 
teră, ceea ce le va câștiga favârea curții rusesc!, 
de care au lipsă ca o partidă a curții în spe, 
și care nu li se va detrage, cu tâte că ei sus
țină causa prințului de Coburg din Bulgaria.

Acâsta înțelegere franceso-rusâscă esplică nu 
numai hotârîrea Țarului de a nu mai merge la 
Stettin, ci și atitudinea prințului de Bismarck în 
afacerea bulgară.

Cancelarulă germană aprâbă propunerea ru- 
sâscă, pentru că scie înainte că ministrulu de 
esterne Flourens o va subscrie cu amândouă 
manile, dâr se ține reservatu și nu o primesce 
ca a sa, cum a cerută Pârta. Germania se arată 
rece și indiferentă în afacerile orientale, dâr se 
feresce de a lua ea însăși în mâna sa causa po
liticei rusescl.

In asemeni circumstanțe este de îndoită în
semnătate întrevederea ce o va avâ ministrulă de 
esterne austriacă Kalnoky cu prințulă Bismark 
în săptămâna acâsta. Ce va mai aduce și acâstă 
întâlnire nu se pâte sci, ună lucru însă să pâte 
prevedâ, că resultatulă ei nu va fi tocmai favo
rabilă Rusiei.

Afacerea Lucaciu.
Tabla regâscă a publicată în 13 1. c. deci- 

siunea asupra recursului d-lui Vasiliu Lucaciu, 
înaintată în contra hotărîrei tribunalului privitâre 
la arestulă preventivă. Tabla regdscă a aprobata, 
măsura tribunalului din Sătmară și între altele a 
motivată decisiunea sa cu următârele:

Obiecțiunea dr.-lui Vasilie Lucaciu, că ca preotă 
este responsabilă pentru faptele sale autorităților^ biseri- 
cescl, nu s’a putută lua în considerația, pentru că după 
legile țărei, elă este în prima liniă cetățână ala statului 
ungară și numai în a doua liniă preotă, și pentru faptele 
lui săvîrșite in calitate de cetățână, mai alesă pentru a- 
celea, de cari este acusată, e datoră a răspunde judecă
torilor ordinari ai țărei. Tribunalulă din Szatmârnâ- 
mety a lucrată dâr corecta, când în acestă afacere s’a 
declarata de competentă. Ce privesce arestulă preven
tivă, instrucțiunea preliminară a oferită o basă de dreptă 
pentru ordonarea lui. Considerândă, că afacerea este 
complicată și că chiămarea judecătorului este de a sta
bili vorbirea incriminată; considerândă, că mărturisirea 
acusatului, privitore la acâstă vorbire, diferă în modă e- 
sențială de fasionarea martoriloră; considerândă, că acu- 
satulă ar pute zădărnici cercetarea: din tâte acestecon- 
siderațiuni tabla regescă s’a vătjută constrînsă a aproba 
decisiunea tribunalului.

Acâstă împărtășire o cetimu în foile ungu
resc!. Caractertstică este și o scrisâre, ce o adre- 
sâză din Baia-mare fisolgăbirăulă cercului aces
tuia fâiei maghiare „Budapesti Hirlap“ în aface
rea Lucaciu. Acestă fisolgăbirău, fiă că nu vo- 
iesce sâ-i dea numitei foi cinstea cuvenită, fiă că 
elă însuși nu este deplină convinsă despre ade- 
vărulă celoru ce le declară, destulă că nu se 
subscrie cu numele sâu propriu la declarațiunea 
ce o publică în „Budapesti Hirlap“ dela 14 Sep
temvrie, ci semnâză numai: „Fisolgăbirâulu11. 
Etă cuprinsulu acestei declarațiunl fisolgăbirâesci:

«Stimate d-le Redactoră! La informațiunile primite 
dela corespondentulă din Sătmară și publicate sub titlulă 
„Trădătorul^ de patriă dela Sisiescl“ in nr. dela 9 Sep
temvre a. c. ală lui „Budapesti Hirlap«, am onâre a face 
următârea declarațiune:

«Pe mine, ca fisolgăbirâu alo cercului de Baia- 
mare, numai întru atâta mă privesce casulă, încâtă în 
respectivul^ comunicată sunt acusată că pentru contro- 
lulă asupra adunărei ținute în Tăuții de susă mie îmi 
incumbe sarcina responsabilității.

Mie, respective oficiului solgăbirăescă a fostă Insi
nuată ținerea adunărei, în scrisă, la timpulă și în mo
dulă cuvenită. Eu am trimisă la fața locului pe d-lă 
solgăbirâu Boszârmânyi Endre, mai departe pe d-nulă 
Thoma Jânos, care la adunare nu era în calitatea de 
comisară de drumă, ci avea să pârte rolulă onorifică 
de solgăbirâu, și pe lângă aceștia amă trimisă și doi 
gendarml. Că ce se va pronunța în adunare, înainte 
n’am putută să sciu. A doua cji după ținerea adunărei

FOILETON U.

O escursiune la Sinaia.
Se anunțase- că trenulă de plăcere organisală pen

tru Sinaia în dnia de 30 Augustă, aniversarea luării de 
cătră Români a Griviței, va porni din Brașovă la ora 5 
și 20 miD. dimineța. Cu o oră mai de vreme electri
citatea de care atmosfera era încărcată, se însărcina să 
deștepte printr’o salvă de lunete pe cei cari în ajună se 
temeau că nu voră pute fi gala la timpă. Ploia toren
țială însă ce urmă, ne făcu pe toți să stămu la cum
pănă, dându-ne cu socotela decă n’ar li mai ințelep- 
țesce să ne urmămă somnule legănațl de monotona ră 
păială a ploii ce umfla păraele. Der fotă ce vine repede 
trece curândă. Plâia conteni și speranța unui timpă mai 
bună ne hotărî să nu lipsimă de-a asista la serbarea 
aniversării luărei Griviței, pe care tunetele părea a nl-o 
fi anunțat’o.

Vremea rea a fostă in favorea leneșiloră și a co- 
daciloră, căci ajunși la gară chiar peste ora anunțată 
pentru plecare, trenulă, ținendă sâmă de împrejurări, ii 
aștepta. Astfelă nu rămase nici unulă acasă din câți 
hotărîse să-și petrecă ijiua de 30 Augustă în Sinaia.

Intr’ună lârtfiu pornirămu. Cerulă era acoperită 
de nori, măgurile învăluite in neguri. Plâia, care înce
tase o clipă, reîncepu de astădată măruntă și aședatâ. 
Prin sita ei brumuriă frumosele poenl a Răcădăului șl-a 
Fântânii Popii, Dârstele și pitorescele Săcele cu numă 
râsele-i coperișe apărându roșii printre arbori, și turnu
rile bisericiloră inălțându-se d’asupra lord, nă ne tăcură 
decâtă o impresiune rece. In fața urîtului d’afară cău 

tarămă a ne petrece în vagonă. Prospectulă călătoriei 
ne făcu desfătarea prin stilulă lui rococo. Din elă a- 
flarămă că între altele locomotiva micșorându-șl vitesa 
(d’altfelă destulă de mică) va șuera lungă la monurnen 
tulă ridicată lângă stația Timișă honvetjiloră cătjuțl în 
luptele din 184-8. De aci nici că șl-o mai iuți, căci 
drumulă suie la vârfă, ocolindă pe culmi poetica vale a 
Timișului, umbrită de bracjl și încinsă în zigzagurile șo
selei Predealului. Cele două locomotive cari ne terau, 
abia îșl mai trăgeau sufletulă ; der făcendu-șl pole spaimă 
de intunereculă adencă alfi primului tunelă, pe timpulă 
trecerei căruia nu se mai crezuse de trebuință a se a- 
prinde lampele, de âre-ce ne cunoscemă cu toții, păși- 
rămă repede linia de frontieră, unde ună Curcană, în
fiptă cu arma la picioră lângă ghereta-i ridicată p’ună 
dâmbă, părea a fi o statuă ce-ar fi îndurată tâte intem
periile, și ajunserămă la prima stațiă în România.

Aci, după numărarea capetelor, trecendu-ne ca oile 
la strungă, spre a se vedâ de corespund întocmai însem
nării din biletele de trecere, reurcarămă cu 20 de pași 
mai departe în vagânele din cari fuserămă poftiți a ne 
cobori cu 20 pași mai înapoi, și pornirămă de astă dată 
cu o iuțelă pe care povîrnișulă drumului ni-o impunea, 
pe valea Prahovei. Trecurămă făr’ a ne opri Azuga, 
unde e «prima fabrică română de sticlăria a lui S. Grun- 
feld“ și la Bușteni pe dinaintea cochetului locală de șeâlă 
in stila elvețiană, Țdită de curândă. Negura, cu totă 
avertismentulă prospectului de călătoria, ne împedecâ să 
admirămă Bucegii in totă înălțimea și măreția loră, și a 
căroră apropiere nici mașinistulă nu șl-a mai adusă 
aminte să nl-o anunțe.

La opta sosirăma în gara Sinaia, situată în valea 
Prahovei, sub câsta repede d’asupra căreia se înalță <|i- 

dirile ascunse de aci vederei, și ospeții, impărțindu-se în 
cete, se’mprăștiară prin orașă. Aflândă că la mănăstire 
se oficia Te-Deuwi-ulă pentru aniversare, suirămă într’a- 
colo. Drumul ocolește grădina vastului hotel Caraiman 4>- 
dit de Eforia Spitaleloră. Biserica, situată pe un platou do
minând Valea Prahovei și Valea Rea, era înțesată de lumea 
oficială și de âspeții venițl in ajună din Bucurescî, Cei mai 
târziu sosiți se mulțămiră a umplâ curtea unde era înșiruit 
ună batalionă de Vânători. Păn’ la eșirea părechei re
gale, curioșii admirară echipagiulă reginei trasă de 4 roibl 
minunați și la cele două poștalione ale personalului 
Curții pe surugii, călări pe seuașii loră, în costumele tra
diționale brodate cu găitane în trei colori, cu briulă în
cins în valuri de bete, și cu numerose fâșii de panglice al
bastre, galbene și roșii, fălfăindă la pălăriă.

Intr’acestea musica intonândă imnulă regală, anunță 
eșirea suveraniloră, pe cari îi precedâză stindardulă Vâ- 
nătoriloră trențuită de glânțele dușmane în ultimulă răs- 
boiu. Lumea se'ndesă spre intrarea bisericei în pragulă 
căreia apare regele Carol, însoțită de regina și mama 
acesteia, spre a primi defilarea trupeloră. Cu greu se 
pâte face locă ostașiloră și însuși Regele ia parte la măn- 
ținerea ordinei, îndemnândă publiculă a se da la o parte. 
Regina pârtă cu farmecă pitoresculă portă națională. 0 
maramă lucrată cu măestriă îi acopere capulă încărunțită, 
cătjendă grațiosă peste iia ce-i acopere bustulă. Vîțniculă 
și iota roșii, țesute cu alesăturî bogate de firă, suntă 
strînse la briu într’o cingălore de aură cu paftale, cum 
purtau jupănesele voivotjiloră de odiniâră.

Defilarea se săvârșesce în ordine, cu tâtă îmbul- 
zâla curioșiloră: peste 400 de ospețl: Români, Sași și 
Unguri, veuiseră numai din Brașovă și din interiorulă 
Ardealului. Străinii cu deosebire admiră ținuta propriă și 
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ami și foștii deja insciințată verbalii despre lucrurile pe
trecute acolo, pe cari le-ain și făcută cunoscule d lui 
fișpană. Comunicat ulă onoratului corespondenții din 
Sătmară se basâză așa der pe înformațiune greșită, alir- 
mândă, că nu eu ași fi Incunosciințată pe d-lă fișpană, 
ci că ar fi primită incunoseiințare despre acestă casă pe 
calea unei arătări nemijlocite, fiindă că lucrulă stă 
astfelă :

După ținerea adunărei s'a făcută oficiului solgăbi 
răescă o denunțare subscrisă de mai mulți membri, caii 
au fostă de față, pe care eu sub nr. 8/887, prin ur
mare pe cale oficială, am asternut-o d lui fișpană, de 
aci a fostă apoi dată mai departe procurorului regescă. 
Esmisulă solgăbirău in <jiua următăre mi a așternută ra- 
portulă său, insă causa, că pentru ce s'a întâmplată ra
portarea in ună modă puțină cam întârziată, este a 
se căuta în împrejurarea, că înțelegerea între sine a per- 
sâneloră denunțătore și redigiarea raportului și subscri
erea aceluia a poftită tocmai atâta timpă, câtă a trecută 
dela aduuarea ținută pănă la raportare — Astfeliu stând 
lucrulă, am crezută necesară pentru apărarea și scuti
rea interesului meu oficială a aduce la cunoscință pe 
cale cjiaristică aceste lămuriri.

Baia-mare, 11 Sept. 1887.
Fisolgăbireulu.

Incidentala Jokai-Keglevicli.
Nu făcuseră de multă .patrioții' demoastrațiuul. 

Așteptau cu o sete nespusă o ocasiuue potrivită de a 
demonstra. Incidentulă Jokai Keglevich veni să le po 
tolăscă acăstă sete.

Studenții din Pesta, precum comunicaserămă, au 
vrută să țină adunare într’o grădină pablică. Poliția 
nepermițăndă a se face adunarea intr’ună locală publică, 
studenții intre strigăte de „Abzug!“ și atacuri la adresa 
poliției porniră să țină adunarea în curtea universității, 
der inchi4endu-li-se porta, se mulțumiră a primi propu
nerea de a i se face lui Jokai ună conductă cu torțe, 
pentru că elă e interpretulă sentimenteloră „națiunei*, 
și să desaprobe procederea iui Keglevich. După câteva 
strigări de *Abzug“. unui vorbiloră, care încercă să jus
tifice procederea poliției, la provocarea acesteia demons
tranții se împrăștiară remânen-dâ ca comitetulă alesă să 
compună o declarațiune contra lui Keglevich.

In Clușiu încă s’a demonstrată. Representându-se 
piesa lui Jokai >Szigetvari vertanuk«, s’au tăcută in 
teatru manifestațiuni, și anume la scena în care Zrinyi 
jură, strigându-se „eljen Jokai“. Studenții universitari 
ClușienI au adresată lui Jokai următorea telegramă: „Cu 
ocasiunea representărei piesei „Szigetvari vertanuk* sa- 
lutămă pe poetulă ofensată, cu tâtă iubirea și cu Iotă 
entusiâsmulă inimei ndstre. Ofensa ce ți s’a făcută e și 
o ofensă pentru patriă!"

Foile oposiționale ceră înlăturarea intendentului 
teatrului națională Keglevich.

„Budap. Tagblatt'-' dice că să nu se supere „Nem- 
zet“, dăcă se găsescă voci care vădă în intendentă pe 
representantulă ori chiar inslrumentulă .sistemului do 
minantă*, care alungă de pe scena teatrului națională 
reminiscențele anului 1848.

,Egyetertes« Zlce L'a Keglevich e ună inscenatoră 
de scandate, despre asta a dată probe. Acum a pro
bată ună nou scandală, adecă: cum i-ar sta rolulă lui 
Janski. Elă atacă, ca și generalulă devenită notorietate, 
tradițiunile anului 1848. Se pune în contrastă cu sim

țămintele intregei „națiuni* și vrea să inăbușescă cu 
mână violentă orice pulsațiune a inimei unguresc!.

„Budap. Hirlap" Zice că scrisorea Iui Keglevich a 
indignată >întrega țeră*. Panică impresiune .generală* 
a produsă faplulă că tealrulă națională serbeză jubileulă 
de bO de ani sub ună omă, care a ofensată atâlă de 
scandalosă „națiunea* și cu ea istoria, Irodițiunile tea
trului.

, Pești Naplo* face responsabilă de procederea iu- 
tendantului pe ministrulă de interne.

După cum e informată .Budap. Tagblatt*, oficerl 
superiori ce s’au intorsă in Pesta dela manevre asigură, 
că incidentulă ar fi atinsă forte neplăcută pe Maiestatea 
Sa, care nu și a putută înăbuși desaprobarea sa.

„Pester Lloyd* spune, că drama lui Jokai „Keresd 
a szived* s’a primită în repertoriu.

.Kolozsvar* nu găsesce destule cuvinte să laude 
demonstrațiunea studențiloră.

„Egyetertes* Zlce câ pasagiulă cu pricina din piesă 
e: Ună căpitană ungură vrea să rămână oficeră aus
triacă. Spre nenorocirea lui nu rămâne, și acăsta nu 
i o p6te erta intendantiilă, care a fostă ofițeră ulană 
austriacă.

In fine, totulă e o cărtă în familiă și o ocasiune 
de a demonstra.

Turburările din Sofia.
O telegramă din Sofia comunică, că evenimentele 

dela 13 Septemvrie n. preocupă opiniunea din orașă. Pe 
când unii regretă scenele de disordine, alții spună că ele 
se voră reproduce, decă oposiția va urma atacurile sale. 
E puțină probabilă de altmintrelea ca organulă oposiției 
„Tirnowska Konstitutia* să apară imediată. Pare că d. 
Karavelov se găsia la 13 Septemvre în casa sa cu șepte 
persdne, printre cari d. Nikiforov, fostă ministru de răs- 
boiu, și că d. Karavelov a impedicată pe aceștia din 
urmă să tragă asupra indiviZiloră, cari asediaseră locuința 
sa. In învălmășelă, câțiva gendarml și indivizi au fostă 
atinși de pietre. Partisanii oposiției, pân’acum nu pară 
că voră manifesta în modă ostensibilă la Sofia.

La 14 Septemvre diminăța, ună suplimentă ală 
„Svobodei*, ZlarQ liberală-guvernamenlală, povestesce in
cidentulă și felicită căldurosă pe cei ce au luată parte, 
începândă arlicululă său prin aceste cuvinte : „Ceea ce 
prevăZuserămă s’a intemplată, națiunea nu voesce tră
dători*.

Se afirmă că prințulă, presinlându-se pe balconă, 
n’avea cunoscință de scenele de disordine ce*se întâm
plaseră și că credea numai că răspunde aciamăriloră ală 
căroră obiectă era persdna sa.

SOIRILE PILEÎ.
Din Deva i se anunță lui „Kolozsvar*, că ministru; 

conte Szechenyi a făcută cunoscută Metropolitulul 
Miron Romanul, că pe dânsulă și pe preotimea sa 
nu-lă va primi Maiestatea Sa in Deva, ci in Ci uș iu II 
Preoțimea greco orientală din Deva va fi condusă înaintea 
monanhuiui de protopopule Pap iu.

I—x—
O telegramă din Agramă, dela 13 Septemvre, co

munică: „Agitatorulă croată bine cunoscută, David 
St arce viei, a fostă condamnată la 6 ani de muncă 
silnică și la perderea titlului său de doctoră in dreptă, ăr 
complicele său, Ivan StarcevicI, la 2 ani de aceeași pe- 

depsă* Causa condamnărei e că StarcevicI, fiindă in- 
sărcina'ă ca advocată să reguleze o moștenire, a mân
cată o sumă însemnată de bani.

—x—
In viile dela Oradea-mare pricinuesee pagube 

enorme filoxera. După raportulă oficială, din 7603 ju- 
găre cal astrale plantate cu viță de viiă. suntă atacate 
până acum 206 jugăre și din acestea 74l/a jugăre stâr
pite totală.

—x—
Cu trenulă de plăcere arangiată de cătră speditorulă 

Ilenrică Aronsohndin Brașovă au plecată Dumineca 
trecută la Sinaia peste patru sute de persOne. E-eur- 
siunea care, cu tete că a plouată în mai multe rânduri 
peste Z’> a reușită tdrte bine, o descrie mai de aprope 
loiletonulu nostru de a<}I-

—x—
Lucrătdrele dela fabrica de țigări in Po- 

jună, in numără de aprdpe o miiă, s’au revoltată 
la 7 Septemvre n. din causa insultelorâ ce li le adresa 
urgisitulă oficială Gustav Merx. Au aruncată cu petri in 
direclorulă, au amenințată că dau focă fabricei. Poliția 
cu căpitană cu totă a fostă întâmpinată cu batjocuri și 
a trebuită să părăsâscă locuia. Pompierii s’au dusă contra 
tumuituanteloră cu pompele. Mai târZiu sosi o compania 
de pionerî. Oficialulă Merx, care fu amenințată eă-lă 
omoră la momentă, sări din elagiulă întâiu in stradă ca 
să scape. In urmă lucrătârele părăsiră fabrica, cerândă 
imediata înlăturare a urgisitului funcționară.

—x—
In sătulă săcuesc Hilib au arsă la 8 Septemvre n. 

29 edificii împreună cu provisiunile de cereale. Păgubiți 
suntă 17 economi.

—x—
După cum anunță foia bugetară din Glușiu, la fi

nele anului curentă se va pută preda circulațiunei calea 
ferată Hașfală u-Odâr hei u. Șinele suntă așeZate pe 
o distanță de 13 chilometri, vagdne și trenuri încă nu 
circuleză încă — afară de tresine — deorece vagonelc 
suntă ocupate cu transportulă cerealeloră și frupeloră 
pănă la 1 Octomvre.

—x—
AlaTăsâră a arsă lângă Brașovă la stupina lui 

Sehreiber o șură plină cu cereale, ună grajdă și doi 
viței; cerealele și vițeii erau ai arendașului.

Cursnlti de industria de casă în Brașovă.
Duminecă în 30 Augustă după o durată de trei 

săptămâni s’a închisă cursulă de industriă de casă, ce 
l’au deschis aci în Brașovă zeloșii institutori G. Moiană 
și C. Mujlea.

închiderea s’a făcută de cătră d-nulă protopopă I. 
Petrică, prinlr’ună servițiu divină în biserica din Bra- 
șovu-vechiu, și apoi printr’ună discursă ținută intr’ună 
din șalele șeălei de acolo, în care s’a dată și instrucțiunea 
in industriă. In vorbirea sa d. protopopă a accentuată 
mulțămirea și bucuria sa de resultatele neașteptate ale 
acestui cursă și a arătată necesitatea lățirei industriei de 
casă între poporulă nostru.

D-lă Moiană răspunZândă, mulțămi d-lui proto
popă pentru sprijinulă atâlă materială câtă și morală ce 
l’a dată d-sa, precum și sinodulă protopopescă ală II-lea, 
și cărui sprijină se daloresce ,in parte mare succesulă 
acestui cursă. De asemenea a dată sprijină morală pă
rintele B. Baiule>cu, căruia încă i-se datoresce mulțămită

înfățișarea marțială a oșteniloră români, 6r Regina cu 
surisu-i și portu-i fermecătoră de țărancă răpeșce inimele 
tuturora.

De aci părechia regală pornesce la castelulă Peleșă, 
unde mulțimea nu ’ntâi’Ziă s’o urmeze, după ce mai în
tâiu cercetă interiorulă mânăstirei, biserica cea vech'ă și 
trapezăria. Eșindă prin porta despre nordă, pe ună 
drumă în drepla căruia mugesce în albia-i riposă l’ele- 
șulă, incepemă după câți-va pași a zări prin arbori lă- 
cașulă suveraniloră. Ună podă solidă de pietră cu trei 
arcade, aruncată pesle torentă, formezi primulă plană 
ală tabloului, in ală cărui fundă, pe unu platou înălțată, 
castelulă apare în totă splendorea bogăției stilului și a 
ornamenteloră. In față-i, ună largă bușind aruncă la 
înălțime apa ’mplelită în vițe, pentru a câde în miriade 
de stropi pe parterele de flori din prejmă. Terase des
chise, cuprinse în valuri de iederă și viță; turnuri as
cuțite de diferite forme; sere de flori și galerii închise; 
geamuri multicolore artistică zugrăvite; cornișe și con
sole sculptate bogată inotândă în colori și ’n d’aurirl; 
frumâse dantele de lemnăria garnisindă ștrâșine răpeZl; 
tâte aceste amestecate cu cea mai desăvârșită lipsă de 
simetria, der cu celă mai mare gustă, în celă^mai ar
tistică desordină, avândă ca fonda o frumâsă pădure de 
braZI și dreptă cadru măreță pietrâsele coste vinete ale 
uriașiloră BucegI, realisâză netăgăduită priveliscea cea 
mai feerică, propria a inspira orl-cui mai multă decâtă 
„poveștile Peleșului."

Ocolindă tapetulă mândru de verdâță, întinsă în 
povîrnișă dinaintea palatului, pe drumulă largă așternută 
cu nisipă auriu ce trece prin fața casarmei corpului de 
gardă ridicată p’o esplanadă cu trepte de piatră și infă- 
țișândă ună castelă in ruine, sosimă la locuința regală, 

pe care nici o urmă de îngrădire nu o pune la adăpos- 
tulă curiosității visitatoriloră. In stânga se află depen
dințele legate de corpulă principală ală zidirei prin ga
lerii și terase. In fața acestora âtă expuse intr’ună par- 
teră de flori, mai multe tunuri și piramide de obuse 
luate în răsboiulă de independență, in luptele arătate 
prin placardele alipite la fiă-care. La capătulă terasei, 
într’o boltă triunghiulară formândă colțulă palatului și 
purlăndă d’asupra o seră închisă, se află instalată ună 
mică museu istorică-militară, alcătuită în cea mai mare 
parte din trofeele luate dela Turci.

Alături, ună isvoră cristalină țișnindă sub ună 
portică ne oferă cea mai bună apă de băută, din care 
mulți se îndesă să se adape. Mai departe, în aripa 
dreptă a castelului, e a doua terasă tapetată cu viță de 
Canada, încadrândă de trei părți ună parteră luxosă de 
(lori Două statue, halebardieri din alte vremi, adăpos
tiți în nișe de verdețâ, pară a ne avertisa dinainte că 
intrarea aci e interzisă, Acâsta ne-o adeveri și sergen- 
tulă postată în bolta ce servesce ca intrare.

Atunci, mulțămindu-ne a da ocolă palatului, ne 
îndreptarămă spre casa de vânătOre, o construcția alpes- 
tră care te face, cu spectacolulă măreță de munți ce-o 
împresără, să te creZi în Alpii Elveției ori ai Tirolului. 
Florăria instalată în apropiere nu oferă nimică interesantă.

Dândă apoi o privire lacului formată din undele Pe- 
leșului, ce s’aruncă aci și se varsă mai departe prin 
cascade artificiale, ne grăbimă s'ajungemă la loculă ho- 
tărită pentru prânzulă festivă ală Zilei.

(Va urma.)

(52t Misterele Veneției.
de Edouard Didier, traducere de Ioană S. Spartali.

XVIII
Tribunalulu Avogadoriloru.

Unulă din cei doi 6menl făcu observația că barca 
era așa de grea, incâtă n’o putea cărmui ușoră. In vremea 
asta tovarășulă său bătuse in pdrta temniței și și in
trase.

Atunci e.și temnicerulă în pdrtă. Canalulă fu lu
minată numai decâtă de torța pe care o adusese ună 
soldată din gardă. Temnicerulă. Zârindă o gondolă, care 
nu putea ’nainla, întrebă cine era? Când află că avea 
a face cu ună membru ală Consiliului celoră ț)ece, tem- 
iiieerulă ajută să dea la o parte luntrea cu zarzavalele 
și cei doi Bembo putură aborda.

Atunci erau căsurile 2 de diminăță. Apr6pe o ju
mătate de căsă se pierduse din pricina piedicei luntrei 
cu zarzavatele.

Cum intră în chilia portarului, Carlo Bembo Zări 
ună bărbate îmbrăcată ca pescară. întrebă:

Cine este omulă acesta?
Temnicerulă răspunse a lene:
— Este Paolo, fiulă bătrânului Nello, unulă din 

paznicii erestațiloră.
— Ce face elă aci?
— Ișl face slujba lui, Escelență. Elă aduce în fie

care ndpte legumele trebuinciâse personalului temniței. 
Ș’apoi, Escelențele Vdstre l’au putută vede adineaori 
când a intrată.

— Acelă pe care l’am Zărită noi mi s’a părută 
mai scurtă și nu așa tânără.
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precum și alloră bărbați cari au dovedită că se intere- 
seză de atesta cesliune, ca părintele Perșenaru ș. a.

Rosti apoi câteva cuvinte părintele B. Baiul eseu 
incuragiătidă pe cei cari și-au luată sarcina de a con
tribui la ridicarea bunei stări a poporului prin aceslă no'i 
isvotă de câștigă.

Urmă visitarea obierteloră lucrate în limpulă acestui 
cursă. Mărlurisimă, că diferite feluri de coșuri împleti
turile de scaune potă rivalisa cu cele lucrate de măestri, 
cari au învățată acâstă meseria ani întregi. Dela cele 
mai simple coșuri de papură, până la cele mai fine de 
nuele. colorate și aurite, precum se vâdă in magasinurile 
de manufacturi de fabrice mari s’a putută vede la aceslă 
mică esposițiune a unui cursă de trei săptămâni. Tolă 
așa de fine suntă și împletiturile de scaune de salonă 
din trestiă fină, îmbrăcămintea slicleloră, ș. a. Amă vă- 
Zută lână frumosă văpsită in diferite colori, cadre pră 
frumosă aurite, mașină de storsă mierea din fagură, ele. 
Nu mai puțină vrednice de amintită suntă pălăriile de 
paie lucrate la aceslă cursă, pălării forte bine și frumosă 
lucratej

Asistenții au rămasă pe deplină raulțămițl și în
cântați de frumbsele luc uri espuse, și fiecare ișl esprima 
deja de acum bucuria gândindu-se la frumâsa perspec
tivă ce i se deschide poporului nostru pentru viitoră, 
decă va sci apreția adevărata valore a acestui isvoră de 
venite, ce se pole îmbrățișa și folosi fără a avă nevoiă 
de vre-ună capitală

Kiâ și numele celoră cari au participată la acesta 
cursă de industria:

1) lonă Apostolă, elevă normalistă țpreparandistă), 
Bârladă (România); 2) lonă Aronă, invățâtoră, Brașovă; 
3) Pavelă Birlă, înv., 
cantoră, Brașovă; 5) lonă Broșă 
Dârsle; 6) Nic. Comșa, înv., 
Nic. Corcheș'u, înv., Câmpeni; 8) Vasiie Domșa, capelană 
și înv.. Cernală (Sâcele); 9) Solomonă Făgărășană, teo- 
logă in Sibitu; 10) George Fulea, înv., Satulungă, (Să- 
cele); 11) lonă luga, înv., România; 12) Spiridonă Mo- 
iană, sergentă majoră, manipulanlă ; 13) losifă Moiană, 
elevă la scăla de sculptură in Sâcele; 14) Petru Mohoră, 
înv, România; 15) lonă Motora, înv., Câmpeni; 16) lonă 
Munteanu, înv. dirig., Sighișora; 17) lonă M îrâroiu, stu
dentă de cl. 1 comercială in Brașovu- 18) Vasiie Oprea 
Munteanu, înv., Bacifalu, (Sâcele); 19) Nic. Oancea, înv., 
Brașovă; 20) Dumitru Oprescu, cantoră, Brașovă; 21) 
Cornelă Perșenariu, studentă de cl. VIII gimn. in Bra
șovă; 22) Valeriu Perșenariu, medicinistă; 23) Sainuilă 
Roșu, înv, Sasă-Sebeșiu ; 24) lonu Șchiopu, i.iv., Criz- 
bavă; 25) Florea Șoneriu, înv., Brașovă.

Le dorimă succesă cu poporulă in noua întreprin
dere, acelață succesă ce l’amă putută constata la acesta 
cursă.

Trebue să accentuămă încă odată, că stăruința ce 
a dovedit’o, sprijmulă morală și materială 
protopopă lonă Petrică pentru lățirea 
casă între poporă, prin dascălii acestuia, 
de laudă și potă servi ca esemplu

Poiana-sărată; 4) George Birea, 
, capelană și înv., 

Târiungenl (Sâcele); 7)

ce l'a dată d. 
industriei de 
sunte demne

»

'.1

1887
înainte ele nu se mai primescă «â'ușl de puțină. La 27 contra indivizilor^ bănuițl că suntu anticobur- 
AugnsiQ nisce placarde cu litere de ună cotă, cian li- giștl. Denunțările în contra eeloru bănuițl sunt 
pite pe zidurile Rahovei veslindă poporației că: „mone- forte ntnner6.se TrnnoL j.-.. r»
dele românești, turcesc!, rusesc! și sârbesc!,“ 
cursă in țera veciniloră noștri Bulg I.

f ______-y. V— C*l* iiwu ui •
cia-i li- giștl. Denunțările în contra eeloru bănuițl sunt 
„mone- forte ntnnerdse Trupele din garnisdnă din Rus-

Bulgaria și România.
„Unirei" din BueurescI i se 

rele din Bechet:
Până acum monedele ndstre erau 

garia — și mai alesă in orașele de pe 
— cu ună scădâmentă de 10 bani la

scriu următd-

primite in Bul 
malulă Dunărei 
leu. De acum

— In intunericO, Escelenfa Vdstră n’a putute sb 
vaijă bine. Ș’apoi, altcineva n’a mai intrate.

Bătrânulă Bembo nu ascultase.
— Du-ne la chilia in care este închise podestatulă 1 

Zise ele temnicerului.
Acesta lua cheile și plecă ’nainte.
Când intrară în chilie Martinengo doimea greu și 

cu multă ostenelă putură sâ-lă deștepte.
Celu dintâiu lucru ce făcuse Marco Bembo când 

intrase in chilia lui Mirtinengo fuse, că alergă drepte la 
hainele podestatului, cari erau aruncate parte p’unO seaunO 
și parte pe patule pe care era culcate Martinengo. Insă 
afară de haina scurtă de catifea nâgră nimicO altceva nu 
sâmâna cu hainele cu cari fusese îmbrăcate ucigașule 
nenorocitului Feliee Badoer. Ș’afară de asta nici o pan 
glieuță dela haina asta nu fusese mototolită.... Era înve
derată că hainele acestea nu putuseră fi purtate de unO 
călărețe, care in 24 de 6re ar 
40 de leghe.

îndată ce putură deștepta 
Bembo, membru ald consiliului 
întrebe:

— N'ai părăsită erl nicidecum temnița? ilâ întrebă 
e>0 pe podestate.

întrebarea putea părâ naivă. Martinengo însă se 
feri să nu zîmbâscă; elă răspunse cu o liniște perfectă:

— Sâ’ml părăsesce temnița, Escelență?! Privește 
numai drugii dela ferâstra asta. Cum așă fi putute sâ 
esO printre ei ?

Chemară pe temnicerulă Nello, pe alțl paznițl și în 
sfârșite pe ofițerulă inspectoră de serviciu, care este da-1 
torO ca de 2 ori pe <}i și odată pe nâpte sS visiteze fie-1

fi alergate mai multe de

pe podestatu senatorulă 
superioră, începu sâ-lă

nu mai au ciucă au plecată la Varna, 
sâ facă manevre.

monede și *
pe puțină „Journal des Ddbats" 

telegramă din Viena:
Se asigură în cercurile XJL1I1 JJOi" 

gradă că guvernulă principelui Ferdinand face 
monedă sâ se tdte sforțările pentru a obține la Belgradă, la 

Atena și la BucurescI, recundscerea nouei stări 
mâsurei aces- de lucruri din Bulgaria. Aceste tentative au fostă 
are de gândă respinse la Atena și la Belgradă. Se crede că 

guvernulă regelui Carolă nu va voi sâ se compro- 
în Rahova a mită față cu Rusia, făcendă agitațiune în favdrea 

principelui Ferdinand.
*

piarulu „Strasburger Post" afirmă că prin- 
” , care a plecată în Rusia,

sub pretecstu că au
Negustorii la cari se găsescă asemenea 

mai alesă de ale ndslre, suntă pedepsiți cu 
200 lei amendă, er monedele suntă tăiate.

Româniloră, cari aveau tnari legături de negoță cu 
Rahova, li se aduce o (Orie mare piedică prin luarea 
mâsurei acesteia, nesciindă cu ce felă de 
servâscă.

In afară de aeâsta, odată cu luarea 
teia, s’a răspândită și svonulă că România 
sâ trâcă Dunărea și sâ ocupe Bulgaria.

Trecerea Româniloră cari au afaceri 
devenită astfelă fârte dificilă.

„Unirea" respunde la acestea:
Bine se părtă vecinii ndștri, fărle bine, nu-i vorbă. , ----- „----------
Der fără a vorbi de epstiunea împiedicărei mone- cipele de Hohenlohe, r_____

deloră nâstre, am fi curioși sâ scimă ce interesă au este însărcinată cu o misiune însemnată. 
Bulgarii sâ respândâscă svonurl ca acela de care vor- 
besce corespondentulă nostru?

200 primesce următdrea

diplomatice din Bel

eați!

DIVERSE.
Gătirea săpunului. — Scimă din esperința de tăte 

SCIR1 TELEGRAFICE. Zilele că pentru perfecta curățire a albituriloră avemă
_ . lipsă neapărată de săpună. Ceră răbdarea bunilorO ce-

titorl pentru a-t face cunoscuțl cu modulă de gălire a VIENA, 15 Septemvre. — Kalnoky a ple- săpunului — și aeâsta o facă din douâ motive : a) pen- 
la Friedrichsruhe să visiteze pe Bismarck. tru ca și cela mai sărăcuță economă, fără mari spese și 
ROMA, 15 Septemvre. — In Messina s’a fără multă perdere de timpă, sâ-șl p6tă găti singură să-

ivitu 6rășl colera. S’au bolnăvită 115 persdne, punulă de lipsă în casa sa, și b) pentru ca venitulă cu- 
dintre cari 48 au murită. rată din acâstă economisare, adecă profitulă ce întră a-

MUNCHEN, 15 Septemvre. — Dieta s’a cum in iada neguțătorului, sâ râmână în busunarulă e-
descliisă printr’ună discursă ală tronului de că- conomului, folosindu-lă spre acoperirea altoră lipse.__
tră prințulă regentă Luitpold. Unei familii de 6 membrii ii trebue pe tâtă luna trei

CHICAGO, 15 Septemvre. — Esecutarea rude de săpună, înțelegă acolo unde albiturile se spală
la mdrte a anarcliiștiloru condamnați se va în- cum se cuvine. Ruda valoreză 28 cr., la olaltă tote trei
deplini la 11 Noemvre. 84 cr. face deră ia ună ană 10 fl. 8 cr. Săpunulă din

boltă, trebue sâ nl-o însemnămă, că conține multe ma-
Ultime sciri lerii vâr6se care stricâ albituri'e, Pe când cela gătita a-

casă e curată și de o calitate exemplară; pe lângă aeâstaFoile ungurescl din Clușiu spună, că epis- apoi abia costă la ană 3 fl, 12 cr. prin urmare ne râ- 
copulu reformată Szasz Domokos din Ardâlă, mâne o dobândă curată de 6 fl. 96 cr. — Săpunulă se 
mergendă în România sâ visiteze "bisericile re- gătesce în modulă următoră: căldarea menită spre sco- 
formate, a fostă împedecatu în împlinirea mi- pulă acesta se așeijâ în o grăpă săpată anume, întocmai 
siunei sale printr’ună ordină ce s’a dată prin te- ca la ferberea lecvarului, astfelă, ca ’/» din căldare sâ 
legrafă prefecturilor^ și poliției din România de sâ se afle în gropă și numai ’/, afară din pămentă. Ma- 
cătră ministrulă de esterne(?) Sturz a, ca auto- teriile care ne trebuescă, și care vină așeZate In căf- 
ritățile sâ interzică episcopului ungură ținerea de dare suntă: soda, unsâre, sâu seu untă, și apoi apă. 
rl IOA11 yxullvî Mlikli nn V------- ] r _ -- w f .W • -X. JL . CJ »-----------------

discursuri publice (afară de biserică) precum și 
visitarea șcdleloru. Din incidentulu acesta, la 
care vomu reveni după ce vomu avd informa- 
țiunile de lipsă, Z'ai’ele ungurescl din Clușiu 
plângu amară contra acestei „insulte" făcute 
guvernulfl românii episcopului ungurii.

*
Se telegrafiază din Sofia diarului „L’Indd- 

pendance helge:" Principele de Saxa-Coburg 
trăiesce fdrte retrasă și nu ese din palatulii sâu, 
unde în fie-care dimin6ță vine unu preotă cato
lică și stă de vorbă cu densulă. Se așteptă din- 
tr’ună momentă intr’altulă numirea aghiotantu
lui principelui. Maiorulă austriacă Laab va fi 
numită în postulă de ministru de resbelă. Un 
vastă sistemă de spionagiu este organisată în

, . r — —r—
La ună funtă de soda trebuescă trei funțl de un

și 15 cupe de apă. In căldare turnămă mai intâiu

care chiliă unde erau închiși prisonierii. Visita asta tre
buia făcută și prevenițiloră și osîndițilorO.

Din gura lui Nello nu putură afla nimică. Ele fuse 
așa de dibaciu. ca sS se facă proste. TotO ce putură 
pricepe din răspunsurile lui nelegale fuse, că ele adusese 
ca de obieeiu, de două ori pe Z', mâncarea podestatului 
în chiliă, Prisonierulă era bolnavă în pate de mai multe 
Zile, abia gustase din mâncările aduse.

Ne'lo nu scia nimică altceva.
Lui Carlo Bembo li veni atunci ideia sâ’i facă o 

altă întrebare, care-10 putea încurca:
— Erai de față la fiecare visilă făcută de inspec- 

torulu de serviciu?
— Da, stăpâne, totdâuna am fostă de față! răs

punse Nello.
— Visitele acestea s’au făcută după regnlamentă|?
— Da, Escelență.
Minciună! Regulamentul^ ordona ca la fiecare vi

silă de diua inspectorulă de serviciu să constate iden 
titatea prisonierului. Tocmai lucrulă acesta nu se făcuse, 
fiindă-că, dupâ plănuit! stabilită între podestată și Nello, 
ori de câte ori venise inspectorulă, pretinsulă Martinengo 
era bolnavă și sta culcată cu nasulă la Z'dQ Cu ună 
omă așa de însemnată ca podestatulă Padovei inspecto
rulă de serviciu creduse că pdte să calce regulamentul^ 
și nu cutezase sS strice somnulă pretinsului Martinengo.

După ce întrebă pe temnițerulă Nello Bembo it> 
trebâ :

— Unde este inspectorulă de serviciu ?
— Etă-mâ, monsiniore! Zlse ună ofițeră înain- 

tândă.
(Va urma.)

s6re
apa, care încependă sâ fârbă se amestecă cu soda până 

se ce aeâsta se topesce, când apoi se pune unsărea de lipsă 
de in căldare. Se mai pună pe unele InmirT

de 6se care se Zice că ar face săpunulă mai compactă 
și mai durabilă. Materiile de susă se amestecă acuma 

. bine ca sâ nu ardă — dreptă aceea, foculă trebue sâ 
• ardă domolă dâr în continnu. Mestecarea se face cu o 

lopată gătită anume spre scopulă de susă. Dâcă ve- 
demă că materiile voescă se curgă afară din căldare, 
mai turnămă din când în când apă rece ca sâ le stâm- 
părămă. După ce au fertă din destulă, adecă până ce 
se îngrose, le lăsămă cam 24 de 6re in vasă ca sâ se 
râcâseă, după aceea tăemă săpunulă în bucăți potrivite 
căci mai târZiu întărindu-se prâ tare nu le mai putemă 
tăia, fiindă că se sfărîmă, — și se pună la umbră spre 
întărire. Re fcndulă căldării remâne ceva leșiă, care nu 
trebue delăturată fiindă fbrte bună la spălarea albituri- 
loră mai grdse, folosindu-se astfelă: că după ce acestea 
se m6iă în apă, le scâtemă af ră și turnămă peste ele 
leșiă. Dâcă amă pusă și 6se în căldare acestea rSmftnă 
pe fundulă căldării. — Săpună se pâte găti și din un
sori stricate, din untă râu și din sâu, acestâ din urmă 
trebue insâ amestecată cu unsdre. Soda se capătă in 
prăvălii, ună ehilo cu 32 cr. âr sâulă costă 24 cr, ună 
chilo; din 3 chilo de sodă și 9 chilo de sâu se pdte 
găti săpună destulă pentru ună ană întregă, și costă 3 
II. 12 cr. numai. — Vasilie Rebreanu, învâțătoră.

Colera în Italia. — Soldații, cari erau însărcinați 
cu desinfectarea în Trapani, au fostă siliți, de cătră o 
câtă de femei și bărbați, sâ bea acidă fenică. Doi sol
dați, cari au refusată, au fostă trântiți la pământă și 
s’a turnată pe ei acela lichidă corosivă. Ună soldată 
voindă sâ scape de acâstă sârtă, a băută și după optă 
ceasuri a murită in durerile cele mai crâncene. Din 
considerațiunl sanitare s’au interZisă în Neapole orl-ce 
serbări religiâse, ce ar fi împreunate cu procesiuni pu
blice. Duminecă, la Mesina, au fostă 30 de morțl de 
coleră; Luni 60 de cașuri și 40 de morțl. NumâroșI 
locuitori părăsescă orașulă. Printre cei 30 morțl dintâiu 
suntă și 4 hamali, cari au ajutată la descărcarea unui 
vaporă englesescă provenindă din Bombay, care vaporă 
avusese ună casă de coleră pe drumă.

Editoră : Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu,

Se mai pună pe unele locuri și sfărimăturl
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ihrsalo la buria da Vieus,
din 13 Septemvre st. o. 1887

Rentă de aură 5°/0 . . . 100 16 
Rentă de hârtiă 5% . . 81.40
Imprumutula căiloră ferate

ungare........................150.—
Amortisarea datoriei căi-

loră ferate de ostfi ung.
(1-ma em isiune) ... 98 60 

Amortisarea datoriei căi-
lorfl ferate de ostâ ung.
(2-a emisiune) . . . .126 

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

Bonuri rurale ungare . . 104 70 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.70 
Bonuri rurale Banat-Ti-

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

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

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

ung................................. 122.50
Losurile peutru regularea

i Tisei și Segedinului . 124 20
Renta de hărtiă austriacă 81 25
Renta de arg. austr. . . 82 65
Renta de aura austr. . .112 80 
Losurile din 1860 . . . 136.25
Acțiunile băncel austro- 

ungare ........................ 884 —
Act. băncel de credita ung. 282.80
Act. băncel de credita austr.283.70

' Argintula —. — Galbinl
împărătesei ................. 5.91

Napoleon-d'orI .... 9.94
Mărci 100 imp. germ. . . 61 45
Londra 10 Livrea sterlinge 125 90

Cursuiu pioței Breșovu
din 14 Septemvre st. n. 1887.

Bancnote românesci . . . . Cumț .. 8.66

Argint românesc . . . • 8.60

'lapoleon-d’orl .... 9 94

,ire turcescl................. > 11.21

imperiali...................... 10.21

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

Scrisurile fonc. • Albina» «°/o . ’ 101.—

n ’ n 5°/0 . „ 98.—
<uble RusescI .... > 110.—

liscontulă . . . » 7— 10’/, pe

1

5-6 PENSIUNE.
1—2 școlari se primescu în pensiune la 

unu profesorii de coniptabilitate alu unei scole 
gremiale din Brașovu. unde, pe lângă o educa- 
țiune casnică, elevii voriî fi supravegliiațl și în 
diligenta executare a penseloru scolastice. Deose- 
bitu potu obține si lecțiunl private din științele 
comerciale și limba francesă.

Doritorii se potu informa mai pe largă în 
comptoarulu d-nului Andrei" A. Poporicî, 
Strada Selieilorn Nr. 146.Ol f lllltl <JU<UII<ZI ll U-Tl. 1
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Avisu d-l©rft abonați!
Ritgămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenunierațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulii mandatului poștalii și minierii de pa 
fâșia sub care au primită cJ’a,’ldiT nostru până acuma.

Domnii ce se aboneză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămuritu și s6 arate și posta ultimă. ADMINISTll. „GAZ. 'IHANbu

i

*■558,1887- Arveresi hirdetmeny.
Alulirott kikiildott vâgreliajtd az 1881. âvi LX. t. cz. 102 §-a 

ertelmâben ezennel kozliirrd teszi, hogy a Sârkânyi kir. jârâsbirâsâg 1166 
szâmu vâgzăse Itltal brassoi iigyved Demian Simon âltal kâpviselt Boziu 
Tâmas javâra Also Veniczei Blaszcsok Valentin ellen 100 frt. toke, ennek 
1881 âv Februar 116 10 napjâtol sztimitando 6°/o kamatai ds eddig ossze- 
sen 114 frt. 50 kr. perkdltseg kovetelds erejâig elrendelt kieRgitâsi vâgre- 
hajtâs alkahnâval birâilag le foglalt âs 491 frt. 70 krra becsiilt 30 drb 
sertds. 40 m. mâzsa szdna, 1 sertâsol. 12 szeker trâgya, 37 szâl toigyfa 
deszka, 20 pulyka, 9 recze, 1 loszekdr, 4 togyfa lâda, 1 borona, 1 pâr 
szântalp, 1 ruhaszekrâny 1 asztal, 1 pamlag, 1 faliora es mâs butorok, 
ruhanemiiek es âgynetniiek; 10 liecto tdriikbuza ds vâgiil 3 sertabâl âlld 
ingâsâgok nyilvânos tirverâs ntjân eladatnak.

Mely ârverâsnek az 553/1887 sz. kikiildâst rendelo vegzes foly- 
tân a helyszinân, vagyis Felso es Also Veniczân leendo eszkozlâsâre 1887 ik 
âvi September ho 21 ik napjân dâlutân 2 drâja hatâridoiil kitiizetik ds 
ahhoz a venni szândâkozbk ezennel oly megjegyzâssel liivatnak meg: 
hogy az ârintett ingâsâgok ezen ârverâsen az Î881. dvi LX. tdrvâny 
czikk 108 §-a ârtehneben a legtobbet igdronek becsâron aiul is eladatni 
fognak.

Az elârverezendo ingosâgok vetelâra az 1881. evi LX. t. cz. 108. 
§-âban megâllapitott feltetelek szerint less kifizetendo.

Kelt Sârkânyon 1887 âvi Szeptember h6 6 napjân.
Amberboy Lajos,

kir. birosâgi vâgrehajtd.
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Pubiicatiwiile „iîÂBEURIEI HEGRDT1U/
’ — GHBBLA — SZ.-UJVÂIt. — ’

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

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

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

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

Petulantulu. Comediă in 5 acte, după Augusto
Kolzebue tradusă de Ioană St. Șuluță Prețuia 30 cr. 

Carmen Sylva. Prelegere publică ținută în sa'ele 
gimnasiului dm Fiume prin Vincețiu Nieoră prof. gim- 
nas. Cu portretulă M. S. Regina României. Prețuia 
15 cr.

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

Trandafiri și viorele, poesii poporale culese de 
Ioană Popa Reteganulă. Ună volumă din 14 cole. 
Prețulu 60 cr.

Tesaurtilu dela Petrosa seu Cloșca cu puii ei de 
aurii. Studiu archeologică de D. O. Olinesdu. Prețuia 
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. Prețuia 30 cr.

Renascerea limbei românesci în vorbire și scriere 
invederilă și aprețiată de Dr. Gregoriu Silași. (Opă 
completă ) Broșura I. II. și III. Prețuia broș. I. II. 
câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. T6te trei împreună 
costau 1 fl. v. a.

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

Biblioteca familiei. Cartea I. cuprindă materii
orie interesante și amusante. Prețuia 30 cr.

Colecte de Recepte din economia, industria, 
merciu și chemiă, pentru economi, industriași și 
mercianți. Prețuia 50 cr.

Economia pentru scâlele
II. Prețuia 30 cr.

îndreptării teoretică și 
mentulu intuitivă in folosulu

AMICULU FAMILIEI, piară beletristica și encielo- 
pedică-literară cu ilustrațiuni, Cursulă XI. — Apare 
In 1 și 15 di a lunei in numeri de câte 1 l/a—2’/a cole 
cu ilustrațiuni frumâse; și publică arliclii sociali, poe- 
siă, nuvele, romanuri, suvenirl de călătorii ș. a. — i 
Mai departe tracteză cesliunî literare și scienldice, cu 
reflesiune le cerințele vieței practice; apoi petrece cu 
atențiune vieța socială a Românilorâ de pretutindenea, 
precum și a celorlalte poporațiuni 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 totu nisuesce a intinde tuturora indi- 
viîjiloră din familiă o peliecere nobilă și instructivă.
— Prețuia de prenumerațiune pe anulă intregă e 4 II. 
pentru România și străinătate 10 franci — lei noi, 
plătibill și in timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN. Revistă bisericăseă, scolastică 
și literară. Cursula XIII. — Apare in broșuri lunare 
de câte 21/,—31/, c61e; și publică articlii din sfera tu
turora sciințelora teologice și intre aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, serbători și diverse ocasiuni, — 
mai departe studii pedagogice, didactice și scientifice- 
literari. — Prețuia de abonamente pe anulă intriga 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei noi, plă
tibill și în bilete de bancă și în timbre poștali.

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

Puterea amorului. Nuvelă 
vinară. Prețuia 20 cr.

Idealulu pierdută. Nuvelă
Z Rovinară. Prețuia 15 cr. 

Opera unui omu de bine.

parandiali), a invgțăIoriloră și a altoră bărbați de sc6lă, 
de V. Gr. Borgovană, profesore preparandială. Pre
țuia unui esemplară cu porto flancata 1 fl. 80 cr. v. 
a. In literatura n6stră pedagogică abia allămă vre una 
opa, întocmită după lipsele scâleloră nostre în măsura 
in care este acesta! pentru aceea îla și recomandăma 
mai aleșii Directorilora și învățătorilora ca celorB în 
prima liniă interesați.

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

Manuală de Gramatica limbei române nentru sca
lele poporali in 3 cursuri de Maximă Popă profesore 
la gimnnsiula din Nâsăuda. — Manualula acesta este 
aprobată prin înaltulă Ministere de culta și instruc
țiune publică cu rescriptula de dalo 26 Aprilie 1886 
Nr. 13193. — Prețuia 30 cr.

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

Carte conducătore la propunerea calculărei în 
scola poporală pentru învățători și preparanițl. Broș. 
I. scrisă de Gavrila Trifu, profesore preparandială. 
Prețuia 80 cr.

e e e

C.

de Paulina C. Z. Ro-

originală de Paulina

Prețuia 15 cr.
Nuvelă poporală de

codrului. Baladă de

Georgiu

Georgiu

Nuvelă originală. — 
Continuarea nuvelei: Jdealulu pierdutu“ — de Pau
lina C. Z. Rovinară.

Fontâna dorului.
Simu. Prețuia 10 cr.

Codrenu craiulu
Simu. Prețuia 10 cr.

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

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

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

■)

co
co-

popor, de T. Roșiu. Ed.
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Cele mai eftine cărți de rugăciuni.
Mărgăritarulu sufletului. Carte bogată de rugă

ciuni ș* cântări bisericești forte frumoșii ilustrată. Pre- 
țuki unui esemplară broșată 40 cr. legală 50 cr. le
gată in pânză 60 cr. legată mai fină 60, 80, 90 cr. 
1 11., in legătură de luxă 1.50—2.50.

Miculu mărgăritaru sufletescu. Cărticică de ru
găciuni și cântăii bisericesc! — frumosă ilustrată pen
tru pruncii școlari de ambe secsele. Cu aprobarea 
jurisdicțiunei sup. bisericesc!. Prețuia unui esemplară 
broșată 1* cr., — legată 22 cr., legată în pânză 26 cr.

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

Visulu Prea Sântei Vergure Maria a Născătorei 
de D-deu urmată de mai mulle rugăciuni frumăse. Cu 
mai multe icâne frumose Prețuia unui esemplară 
espedatO franco e 10 cr.. 51 esemplare 3 fl., 100 esem- 
plare 5 fl. v. a.

Epistolia D N. Isusu Christosft. Prețuia unuipractică pentru învăță- _r_____ ______
eleviloră normali (pre- esemplară legată e 15 cr.

Tipografia ALEXI, Brașovfl.
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