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Brașovu, 4 Septemvre 1887.
In ojilele aceste a fostă mare consiliu de 

miniștrii în Peșta. In acestă consiliu s’a dis
cutată proiectulu de budgetă ce va fi a se pre 
senta viitfirei diete. Se asigură că guvernulă a 
pregătită mai multe proiecte de lege, cari au de 
scopă a urca veniturile statului, dti' deocamdată 
fără a se urca dările. Prin aceste proiecte și 
prin reforma impositului pe spirtu guvernanții 
credă că voră dobendi unu bilanță mai favora
bilă, decă nu se voră urca din nou cheltuielile 
pentru armată. Se mai dice, că în urma noue- 
loru măsuri financiare proiectulu de conversiune 
va remând încă câtva timpii neesecutatiî.

Eată în puține cuvinte noulă bu'etină ală 
stărei financiare a statului, ce-lă aducă la cunoș
tința publică foile ofici6se. Elă nu este de na
tură de a inspira contribuabililoră încredere și 
liniște. Asigurarea, că „deocamdată11 nu se voră 
urca dările și că bilanțulă va deveni mai bună, 
„d6că“ nu se voru cere nouă cheltueli pentru 
armată, este a se considera mai multă ca unii 
avertismentă dată poțo ațiunei, ca să fia gata a 
întîmpina none sarcinii.

Der ori se va împlini ori nu speranța ofi- 
cioșiloră, faptă este și rămâne, că dela popfirele 
acestui stată se ceră din ană în ană mai multe 
jertfe și că în schimbă li se dă din ce în ce mai 
putină.

Potă să declamcze foile ungurești câtă voră 
voi despre întărirea ideii de „stată maghiară11 și 
despre marele progrese ale maghiarismului, căci 
totuși în cele din urmă numai cifrele reci vor- 
bescă, cifrele negative din budgetă și crestăturile 
de pe răboșulă poporeloră.

In timpulă din urmă poporalii maghiară 
este amăgită de conducătorii săi cu nouă ilusiuni. 
Se propagă în sînulă lui sisteinaticesce idei false 
și speranțe deșerte. I se spune dilnică, că ca 
Maghiarulă nu mai este altă nația pe lume, și 
că de aceea tfitc națiile dimprejură trebue să i 
se închine lui, culturei lui, limbei lui, datineloră 
și obiceiuriloră lui și să le îmbrățișeze ca să p6tă 
fi fericite pe acestă pămentă.

I se spune poporului maghiară, că elă n’are 
a se teme de nimică, că în aceste țări au în
cetată tfite divergințele și nemulțumirile dintre 
popfire, că aici tfite pfirtă tiinbrulu maghiară, 
ti- numai în Austria simtă lupte de naționalitate, 
numai acolo lupta popfireloiTi a luată unu ca- 
racteră periculoșii statului.

Se strigă în gura mare, că Ungurii n’au 
de a face decâtă „cu câțiva agitatori,11 contra 
cărora ei ară trebui să apere statulă.

Dăr, pe când se proclamă acăsta, se face 
apelă la sprijinulă întregei societăți maghiare 
„care cu ochii veghiători și cu brațulă e: îngri- 
jitoru caută a influința și pe acele cărări, pe 
unde statulu nu pdte ajunge.11 („Pești Naplo11 
dela 6 Sept. a. c.)

Toții numai pentru cei „câțiva agitatori11 
află de bine „atotputerniculu11 guvernă ungu- 
reșcă a consilia pe capulă statului ca să admo- 
nieze mereu pe supușii săi de altă limbă, să fiă 
cu „sentimente patriotice11 și să cultive „frățesca 
înțelegere11 cu cei dela putere.

Măsurile ce se iau astfelă de guvernă și de 
întrăga societate maghiară pentru influințarea po- 
pfireloru nemaghiare nu stau în nici o propor- 
țiune cu însemnătatea unoni pretinși „agitatori 
singuratici'1, cari ară amenința statulu.

E învederată der, că decă întregii apara- 
tulu stutului și chiar influința societății maghiare 
se pune în mișcare contra „câtorva omeni,11 a- 
ceștia trebue să aibă o mare putere, care nu
mai în nemulțămirea generală a popfireloră își 
pdte afla rădăcina.

Nemulțămirea esistă der și «reșce pe <]' ee 

merge între poporele zlrdealului și ale Țârei un
gurești, și Unguriloră le pdte succede încă câtva 
timpă de a o înăbuși și a împedeca manifestarea 
ei mai puternică, dăr nu le va succede niciodată 
a o delătura pe calea pe care au apucată și cu 
politica violemă ce o urmărescu, precum ne în- 
doimă că le va succede a restabili vre-odată echi- 
librulu în finanțele statului cu administrația des
trăbălată și părtinitdre de a<ji.

Afacerea Lucaciu.
In numărulă de eri amă publicată decisiu- 

nea Tablei r. din Pesta, care aprobă arestarea 
d-lui Vasiliu Lucaciu. Astădi damă după foile 
ungurești raportulă ce a premersu acelei deci 
siuni care e următorulă :

Dr. Vasiliu Lucaciu, preotă gr. cat. in Sisieici, se 
intorse acasă înainte de alegerile dietale in Iunie a. c. 
dela conferința din Sibiiu a alegâtoriloră români și cu 
încuviințarea autorității convocă la TăuțI o adunare po
porală, in care releră despre misiunea sa și despre ho- 
tărirea luată in Sibiiu, care culmineză în aceea, ca ale
gătorii de naționalitate română să nu ia parte la alegeri. 
Solgăbireuiă (leza Boszormenyi, care a funcționată 
la acestă adunare poporală ca reprezentantă ală autori
tății, nu pricepe nici o vorbă românescă și așa 
s’a putută intempl i, ca Lucaciu să se ab ilă dela pro- 
gramulii anunțată și să țină o vo bire ațițătdre indrep 
tată contra statului ungurescă. Câteva d le după acestă 
întâmplare, numeroși Itomâni eu simțăminte patrio'ice 
cari au luată parte la adunare, făcură arătare în scris 
la fișpanulă comitatului Sălmară contra lui Lucaciu, pe 
care-lă desemnară ca pe unii amărită dușmană ală sta
tului ungurescă și ca pe celu mai blăstâmalu contrară 
ală ungurismului. Lucaciu să fi Țsu — după cum a- 
rată denunțarea — in raportulă său între altele: „Nu 
vedeți, câtă sunteți de apăsați? Inzadară vă adresați la 
autorități cu plângerile vostre, aflați numai urechi surde, 
ori în celă mai bună casă vă dice : Să peră miserabi- 
lulă Românii! Legile noiire sfințite bisericesc! le calcă 
Ungurii in piciore. ei vreau să le răpăscă Româniloră 
credința și naționalitatea lorii. Der nu vă temeți, în 
curendă va sosi multă doritulă momentii, când vomă 
da ună semnă de vieță și e aprdpe timpulă, când vomă 
pută dice: «In Ungaria noi snntemă domni."

Acestă vorbire să fi deslănțuilă .ura de rassă in 
poporațiune, pretulin lenea s’a audiții esprimându-se do
rința: Oh, de-ar veni odată llusulă aci, pentru ca să se 
ivescă o lume mai bună I Tribunalulă r. din Sătinară 
ordonă in urma acestei denunțări cercetare contra lui 
Dr. Lucaciu pe temeiulă § 172 din causă de ațițare și 
in același timpă deținerea agitatorului, spre a-lă împedeca 
de a mai influința pe poporulă nesciutoiă ce’i este or- 
besce devotată și de a îngreuia astfelă cercetarea. Dr. 
Lucaciu a apelată contra acestei hotăriri a tribunalului 
la Tabla r. și declară in apelițiunea sa. că învinovățirea 
e o clevetire inventata de inimicii săi, in contra căreia 
elă, fiindu arestată, nu se pdte apără. Elă se provocă 
la martori — mai alesă popi și învățători — și se în- 
doesce în fine, că judecătorii lumesc! ară ave dreptulă 
să judece asupra lui, deorece elă ca preotă catolică e 
supusă drept uriloră canonice.

Din acestă raportă nu reese altceva, decâtă 
că Lucaciu e victima dușmaniloră săi, cari și au 
luată refugiulă la denunțări false, precum se pdte 
convinge oricine, care a cetită în procesulă ver
bală originală întrâga vorbire a d-lui Lucaciu 
ținută în acea adunare și a asemenat’o cu ra
portulă de mai susă. Mai reese de aci, că gu
vernulă ungurescă calcă în picidre legea, nu- 
mindă între Români funcționari, caii nu sciu ro- 
mânesce, folosindă apoi aedstă împrejurare pentru 
măsurile lui de terorisare. In fine reese de aci 
dorința d’a fi scăpați de Lucaciu aceia, cari din 
causa lui nu’și puteau juca mendrele loră de ma
ghiarisme în comitatulă Sătmarului.

Cești unea bulgară.
De Joi în săptămâna, trecută, <ji în care Pârta 

primi răspunsul Germaniei la propunerea sa de mijlo
cire privitore la generalulă Ehrenroth, consiliulă de mi- 
nișlri turci delibereză mai în fiecare (Ji pentru a lua o 
hotărîre, der fără a pută ajunge la vre-ună resultată. 
Acestă nehotărire provine negreșită dela noua atitudine 
a grupei-’nli-rusesci. Intr’adevără, o telegramă din Cons- 
lantinopolă a «Agenției Havas« comunică, că Sâmbătă 
Englitera, Austria și Italia făcură să ințelâgă, dâeă nu 
chiar declarară categorică prin baronulă Blanc, că se 
opună la trimiterea in Bulgaria a unui regentă său lo
cotenentă prințiară, ori care ar fi naționalitatea sa.

Acestă declarațiune răspunde într’ună modă pre
ventivă la demersulă ce trebuia să facă Turcia în pri
vința generalului Ehrenroth, și din causa acăsta o nouă 
întrunire a consiliului s’a ținută Duminecă, der fără mai 
multă isbândă. In sfirșită Sullanulu întruni Luni la 
Yildiz Kio.-.k consiliulu, și etă că sosesce o altă seire, 
care este eorolariulă semnificativă ală declarației de mai 
susă.

Acestă scire dice, că Englitera, Austria și Italia au 
autorisată pe agenții loră din Sofia să aibă relațiuni per
sonale cu prințulă Bulgariei, ceea ce se consideră ca o 
recunoscere a faptului îndeplinită.

0 altă causă a nehotărîrei Turciloră este că nisc-e 
inalți funcționari, cari îndrăsneseă puțină să vorbăseă, 
pară împărțiți: unii ară voi o înțelegere turco-rusescă, 
ceilalți, mai puțină număroși, aru dori o înțelegere turco- 
englesescă, der toți recunoscă că Turcia e păcălită de 
Germania. Numai Sultanulă ar susțină pe Germania.

„Agenția Havas" află in ullimuiă momentă, că a- 
fără de declarațiunea de mai susă, Englitera, Austria și 
Italia suntă de acordă pentru a respinge și propunerea 
care are de scopă a trimite o comisiă internațională în 
Bulgaria.

Denioiistrațiunea din Sofia.
Oficiosuhi „Frenailenblatt11 din Viena cjice, 

că. demonstrațiunea din Sofia arată într’ună modă 
nendoiosă puterea partidului ce menține pe prin- 
țulă și guvernulă; atacurile organului d-lui Ka- 
raveloff simtă de natură a apropia pe prință de 
națiune. Dti- patrioții din Sofia ar face mai bine 
să manifesteze devotamentulă loră într’ună chipă 
mai puțină violentă; scenele de pe strade nu 
suntă de locă în interesulă Bulgariei.

In Petersburg manifestația de Luni la Sofia 
a produsă o impresia rea; ea e socotită ca o 
încercare pentru a esercita o presiune electorală 
contra adversariloră guvernului.

Unu inanifestft altl contelui de Parisil.
O telegramă din Parisă cu data 14 Sep

temvre comunică, că într’ună manifestă, contele 
de Parisu, dândiî instrucțiunile sale monarchiste, 
crede că snfragiulă universală p6te se readucă 
într’ună modă legală monarchia; elă declară că 
monarchia va fi liberală, va restabili adevăratulă 
regimă parlamentară, va ridica într’ună modă 
pacinică situațiunea Franciei în Europa, va put6 
să trateze cu puterile, va ușura într’ună modă 
simultană sarcinile militare, cari strivescă Europa 
.și va readuce pacea religidsă și pacea socială.

FOIRILE BILEI.
»Kolozsvâr“ in articululă de fondă dela 12 Sep

temvre face o asemânare între adunările „ K ul
iii re gy lei ’-ului și intre alte feliurî de adu
nări ale Sașiloră sâu ale Românilor0. De sine 
se ’nțeleg’, că. după >Kolozsvar“, „Kulluregylet“-ulă ește 
totulă in elă se oglindeză totă „cultura11 și totă „pa- 
triotismulâ“ din lume. Când membrii aceslei «societăți 
de cultură11 se adună la olaltă, totdeuna facă o trâbă 
• binecuvântată’, âr „dâcă câțiva agitatori valahi se a- 
dună, d. es in cinfe'ență la Sibiiu, ce lac)?“ —se în- 
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trâbă in fine „Kolozsvâr». — .Protestâză in hotărîriel 
lorii conira statului „maghiarii" și în petrecerile loră îșî 
pună înainte ca semna caracteristicii stindardulă unei 
patrie „streine", cu roșu, galbenii, vânătă... Dâeă se a- 
dună la olaltă ori ce societate săsâscă seu română — 
continuă totă „Kolozsvâr*  — ei totdeuna demonslrâză 
contra actualei constituțiuni unguresc! și resultatulă es'e 
totdeuna amărirea disposițiunei spiriteloră". — »Kolozs- 
văr" compară, vrândă-nevrândă, adunările .Kulturegylet- 
ului“ cu adunările politice. Ce va să <j:<ă a nu ave 
consciința curată!

*) Veiji Nr. trecută.

— x—
In m i n i s t e r i u 1 ii de h o n v e cjI s’a dat u de urma 

unei defraudări de câteva mii fiorini, comisă de că- 
pitanulă Sehmidler și de maiorulă TomGici, cari au și 
fostă arestat’. Celă dinteiu s’a spândurafă in închisore.

—x—
La ultimulă târgă de vite din Sibiiu au fostă a- 

dunate 8000 oi, 1200 cai și 10,000 boi și vaci. S’au 
vândută 6900 oi, 548 cai și 3023 boi și vaci. Vândarea 
adecă a fostă mai bună ca in anulă trecută, dâr prețu
rile mai slabe. Astfelă cei mai buni boi s’au vândută 
cu 100 fl., părechea de vaci cu 40 fl. Caii au fostă 
peste totă slabi, cai tineri n’au fostă de locă, prețurile 
loră au variată intre 3 fl, până la 80 fl. Cumpărători 
streini au fostă puțini. Peste totă târgulă a fostă mai 
slabă că celă din Maiu.

CI uși en ii, particulari ca și comuna, vreu cu ori 
ce chipă să se îmbogățăscă cu ocasiunea mergerei Ma
iestății Sale acolo. Nu’i destulă că particularii ceră pre
țui fabulOse pentru câteva ore de ședere în casele loră, 
dâr și comuna nu vrea să rămână mai pe josă. Locu
rile în tribunele ridicate de ea în patru părți costă 5 fl, 
4 fl., 3 fl., 2 fl. 50 cr., 1 fl 50 cr.. 1 fl. 20 cr., 1 fl. 
Trebue că streinii voră crede, că în Ardeală umblă eân i 
cujflorinl in câdă, pe când și ei sărmanii simtă amară 
sărăcia și miseria.

—x—
Despre legătura dintre Kossuth și Kulturegy- 

letulă ardeleană scrie „Ellenz-k« Nr. 207 dela 13 
Septemvre: «Intre marele nostru rornpatriotă și între 
marea nâstră reuniune se întreține o comunicațiune con
tinuă, întru câtă reuniunea îi trimite din casă in casă 
marelui patriotă ca membru fundatoră t6te publicațiunile 
și încunosciințările sale. Raportulă anuală aîă reuniunei 
tipărită și lucrată cu mare îngrijire s’a trimis’ eii de 
cătră cancelaria secretariatului lui Ludovicii Kossuth, care 
și pe acestă cale se pote continuu informa despre miș
cările reuniunei, de care, precum adeseori s’a esprimată, 
se interesâză fărte viu". — Ce ispravă!

—x—
In 7 Septemvre au arsă în Bistrița in timpă de 

o oră trei case și trei edificii economice. In 11 Septem
vre au arsă în Or ăștia — se bănuesce că foculă a 
fostă pusă — șese case și numerose edificii economice, 
împreună cu 26 cară de fenă ală comunei; au pirită in 
flăcări și câțiva porci și pasări de curte.

—x- -
După raportele făcute in adunarea comitetului ad

ministrativă ală comitatului BrașovO, ținută in săptă 
mâna trecută, restanța de dare pe atestă ană era la fi
nele lunei Augustă de 83,608 fl. 96l/a cr., după ce din 

suma de 372,297 fl. 87'/a cr. datoriă de dare pe ală 
treilea cvarlală au incursu 288 688 fl. 91 cr. La finele 
aceleiași luni erau in temnița tribunalului din Brașovă 
88 aresianți, dintre cari 79 condamnați, 9 in cercetare.

Manevrele (lin Ardelti.
Pentru marele manevre din Ardeiă, conducătorii 

loră au dată operațiuniloră ca basă urmălârea supo- 
sițiune:

Corpulă VII (partea vestică) are de găndă să înain
teze in sudă de Mureșă din Banată spre Sibiiu. Cava
leria sa care recunOsce (brigada 7 de cavaleriă) ajunge 
la 14 Septemvre Dobra și Grădiștea (in sudvestă de Gră
diște.— Corpulă XII (partea ostică) se adună lângă Alba- 
lulia—S beșu. Elă are să respingă pe contrară în Bă- 
nată. Brigada 12 de cavelcriă ajunge la Vințulă de josă 
și Șibișeni. Trupele corpului de ostil portă insemne albe.

Durata esercițieloră e dela 16 păuă inclusive la 21 
Septemvre. Carlierulă principală se activeză la 14 Sep
temvre (in acestă di sosesce acolo archiducele Albrecht) 
și la 20 Septemvre se transferă la Orășliă. La manevre 
participă următOrele corpuri de trupe: la partea vestică 
corpulă VII de armată, cu totulă 36 hataliăne, ’/2 eom- 
paniă pioneri, 18 escadrone, 15 baterii și ’/4 din echi- 
pagiulă V de poduri de răsboiu. La partea ostică cor
pulă XII de armată, cu totulă 36 batalione, ’/a com
pania pioneri, 16 escadrone, 15 baterii și ’/4 din echi- 
pagiulă V de poduri de răsboiu.

Pentru transmiterea comandeloră la cele două părți 
privitore la disposițiunile ce au să fiă luate, a sciriloră, 
pregătiriloră, încvartirăriloră, resp. tăbărîrei trupeloră, 
nutrirei loră ș. a. s’au luată cele mai Întinse măsuri. 
Din disposițiunile luate de conducerea supremă a ma- 
nevreloril se vede nisuința, de a oferi ună tablou câtă 
se pole de fidelă ală seriosității cașului; așa e mai alesă 
eomunicațiunea intre cele două părți contrare e mărgi
nită tocmai ca și în timpii de răsboiu numai la ceea ce 
e mai necesară și numai prin parlamentari se pote mij
loci. Liniile de demarcația ce s’ară desemna de condu
cerea manevreloră nu e ertată să fiă trecută înainte de 
orele 5 in diua următore. Statulă majoră ală conducerei 
manevreloră portă insemne ver<|I de câtnpă, ca și ar
bitri și ajutorii de arbitri.

Aniversarea luitrei Griviței la Sinaia.
La dejunulă ce sa dată in dina de 30 Augustă la 

Sinaia, la care au luată parte împreună cu trupele Re
gele și Regina României, mama Regelui Principesa de 
Hohenzollern și dspeții invitați in numără de peste 90, 
Regele rosti următorea vorbire:

• Mândru pote fi unu poporil, o armată cari au îm
podobită istoria lorii prin fapte răsboinice; ele surită o 
dovadă de tăriă, care impune ună îndemnă puternică de 
a pâdi ce a (ostil câștigată prin jertfe. Serbămă der as 
tădl cu viă recunoștință a 10-a aniversare a isbândei 
dela Grivița, acnrffl vrednicii boteză de focă ală oștirei 
ndstre, care a reînviată vechile virtuți militare ale Ro- 
inaniloră. Pentru voi, vânătorii, dina de .30 Augustă Ire- 
bue să fiă deosebită scumpă, fiindil-ră prin vitejia fra- 
țiloră voștri rcn imele vostru s’a întemeiată; din sângele 
cu cuie au udită întăririle dela l’levna, neatârnarea Ro
mâniei a ră-ărilil! Armata, prin purtarea sa bărbătescă. 

a împlinită visulă multoră generațiuni, a asigurată vii- 
torulă și a atrasă dragostea și încrederea nâțiunei. Marea 
și frumosă posițiă care oș'ânulă română a dobândit’o pe 
câmpiele Bulgariei, are sfânta datoriă de a o păstra ne
atinsă și de a fi de a pururea brațulă și scutulă Patriei. 
Convinsă că oștirea va rămână în tole împrejurările fala 
țârei, ridică acestă pahară in amintirea eroiloră căluți și 
în sănătatea apărăloriloră României. Să trăiâscă armata!»

Cuvintele Majestății Sale fură desă întrerupte și 
acoperite de aclamăriie entusiaste ale învitațiloră și ale 
trupei, cari ișl părăsiseră mesele așezate lângă pavilionă, 
unde șl luau dejunulă, spre a asculta de aprăpe Augusta 
cuvântare.

După acesta, d. generală Budiștânu, loco-țiitorulă 
comandantului corpului II de armată, rosti următorele 
cuvinte:

• Qiua de 30 Augustă este o sdevărată sărbătOre, 
pentru că densa ne amintește că, după vâcurl de desar- 
mare și de o viâță amorțită, a fostă dată Principelui 
Caro'ă, suntă astăzi 10 ani, de a rearma pe Români și 
de a le redeștepta în inimă vitejia străbună! Este o săr
bătOre pentru că e aniversarea legăturei dintre 1’ronă și 
armată, făcută pe câmpulă Ie luptă! Este sărbătOre. 
pentru că sângele vărsată a dată țârei independența și 
Principelui Carolil, dela Plevna, o coronă de Rege, făcută 
din oțeluhl tunuriloră vrășmașului. Acestă sărbătOre va 
însemna in istoria pașii noștri cătră mărirea Patriei și 
va face ca numele Majestăței VOstre să strălucăscă în 
vecuri Trăiâscă M. S. Regele! Trăiâscă M. S. Regina! 
Trăiâscă A. S. R. Principesa Mamă !».

Vii aclamărî primiră cuvintele generalului Budiș- 
teanu.

D. maioră Lipană, comandanlulă batalionului 3 vâ
nători, pronunța după acâsta următorele cuvinte:

Sire! piua de 30 Augustă este forte scumpă pen
tru Români, căci in acestă <}i, după mai mulțl secuii de 
amorțire, armata română, sub conducerea Majestăței 
VOstre, a dovedită lumei vitejia sa. însuflețită de iubire 
și devotamenlă, armata Vă urâză Vouă, Sire, și M. S. 
Regina ani mulțl și fericiți. Să trăiți, Sire, Să trăiâscă 
M. Sa Regina! Să trăiâscă A. S. R. Augusta Vâstră mamă, 
Principesa Iosefina de Hohenzollern.

In urmă, d. colonelă in reservă Teodoră Văcărescu, 
autorulă •Istoriei resbelului Turco-Română», a luată cu- 
ventulă și a rostită următorele:

Sire, Domnă, Alteță Regală! Ca alcătuitoră 
ală unei scrieri, care a avută fericirea a fi bine primită 
de cameradii mei din armată, și ca păstrătoră de leto- 
pisiții, cum dicea bătrânii, a!ă ultimului nostru răsboiu, 
mi s’a dată de Rege inaltulă ordină a rosti câteva cu
vinte la acâstă serbare. De 17 dile se împlinise, Ia 30 
Augustă 1877, 282 de ani de când ostașii români, a- 
vândă in fruntea loră pe unulă din cei mai mari și mai 
viteji Domni, cari au stăpânită acestă țâră, să răsboiseiă 
i u Turcii pe dealurile și pe văile dela Călugăreni, și do
bândiseră neperitore gloriă. Aprăpe trei vâcurl stătu 
ruginită agera și ascuțita pală strămoșeștii dela Călu
găreai, pănă când Dumneijeâsca proniă trimise Români- 
loră ună domnă răsboinică ca Mihaiu Vileazolă, ca den- 
sulă pricepută, povățuitoră de oști, și, mai fericită de- 
câtfi densulă, cumpălosă și ințeleplă Intemeiăloră ală 
Crăiei românesc!. La porunca acestui domnă, oștenii

FOILETON U.

O escursiune la Sinaia.
(Urmare și fine.*)

Câte va picături de plOiă ne silesee să căutămă 
adăpostire în vila din apropierea podului, schimbată in 
cofetăria. Cei flămânzi profitară de ocasiunea ce li se 
înfățișa, spre a-ș! amorți fomea pentru eâfe-va momente. 
Dâr sOrele nu ’ntârdiâ de-a reapărâ și noi, suindă dru- 
mulă în zigzagă croită pe dealulă ce se 'nalță d'asupra 
mânăstirei, nu ’nlărijiarămă de-a sosi in fața pavilionului 
ridicată pentru serbare.

O scară în spirală conduce din șosea pănă la in
trarea în pavilionă : o arcadă ave-ndă d’asupra-i inscrip- 
țiunile răsbOieloru, strinsă intre două turnuri pătrate pe 
cari fllfâe cu mândriă tricolorulă românescă. De o parte 
și de alta piramide artistice formate din armele diferite- 
loră corpuri. Pavilionulă e ’n formă dreptunghiulară, cu 
laturea din fundă alcătuită din mai multe linii frânte si
metrică, avândă in mijlocă, pe ună fonda de draperiă în 
culorile naționale și ’nfățișândă marca țării, portretele Su- 
veraniloră. Piedestalele, stâlpii, păreții și parapetulă pavi 
honului suntă tapetați cu mușchiu in două nuanțe, for- 
mândă felurite desemnurl. Intre stâlpi, prin sârma ce 
se ’ncrucișâză dela unulă la altulă, țir.ândă locă de pă
reți, se împletesce monograma pătechei regale (C E) 
asemenea lucra'ă în mușchiu. Și pretutindeni placarde 
albe cu diferite in.-cripțiunl și slegulețe tricolore.

După acestă pavilionă, ună vastă timbrară de bradă 
adăposteșce mesele soldațdoiă, ale căroru barace suntă 
înșirate una lângă alta pe ambele laturi. Tole suntă 
frumosă căptușite cu mușchiu in diferite nuanțe, alcă 
tuindă diferite figuri, una mai originală decâtă alta și 

tocmai pentru acesta presintândă aspectulă celă mai p:- 
torescă. Publiculă nu lipsi d’a cetceta nici interiorulă 
baraceloră. a căroră ordine și curățeniă nu lăsa nimică 
de dorită.

De pe acestă platou privi-ea domină Sinaia și ’n 
departe valea Prahovei. In stânga mănăstirea cu îndo
itele sale curți, biserici și zidiri: mai la vale Prahova și 
dincolo răulăciosa Vale Rea mugindă la polele „Cumpă
tului" ; în față orașulă, ce-și înșirue numerosele-i vile co
chete d’a lungulă șoselei naționale, și cursulă caprițiosă 
ală Prahovei ce se pierde ’n adâncimea prăpăstidseloră 
Orălii; în stânga, ripa, dincolo de care se înalță „Fur
nica*  și , Virfulă cu doră,« care ne opreșce d’a vede 
altceva decâtă albaslrulă înaltă ală Cerului.

Cornislulă anunțăndă apropierea Suveraniloră, ne 
sustrage contemplațiunei noslre. Sosescă generali, amba
sadori, persOne oficiale. Urmâză damele de onore, în cos
tume simple țărănescl, precedândă echipagele regale cari 
se ivescă ia cotitura drumului. Suveranii descindă, mu 
sica cântă, soldații înșiruiți în spaliră pe totă parcursulă 
trepteloră scotă răsunătore strigăte de »ura!' Străini: 
se’ndâsă spre pavilionă. Ună Ungură observă prietenului 
<e'iă insoția, in limba lui Atilla: >E populară Regele 
Româniloră. — Da, pentru că e alesă de poporă," es- 
pli< â celălaltă in naivitatea sa.

Intre acestea, totă întreținându-se cu diferitele per- 
sone civile și militare invitate a lua parte la prânijă, Su 
veranii î.șl ocupă locurile ce li se reservase în fund -, la 
mijloculă mesei în formă de potcovă, ce ocolia interio 
rulă pavilionului.

Nedoritori d’a jindul la mâncarea altora, ne gră- 
birămă a descinde ca să facemă și noi același lucru. 
Cei cari au avută norocita ideă d’a-șl procura dela aran- 
giatorulă escursinnei și ună bilet ă de prâneță, mâneară 
bine și eftină. Ceilalți plătiră scumpă serviciulă celă 
mai prost ă.

După masă părerile se împărțită: unii reluară dru- 
mulă spre barace, unde se întinsese o horă câtă tâte 
dilele, la care insășl Regina a luată parte, spre nedes- 
crisa mulțămire generală; alții, după ce visifară admira
bila instalare hidrolerapeutică a Eforiei, intrară’n tocmâlă 
cu țărancele ce espusese spre vândare, pe alea prome
nadei, lăvicere frumosă țesute cu flori măestrite, cămăși 
albe cusute cu arnici, ii subțiri brodate cu fluturi și mă
tase, vălnice și fote lucrate cu firă galbenă și albă, ma
rame de borangică cu betâlă și ștergare cu riur! in tăte 
fețele; âr alții porniră prin orașă voindă s’admire cu 
deamăruntulă încântătărele vile ce aristocrația și pluto- 
crația bucuresceană și-au durată aci de <}ece ani încoce.

In aceste îndeletniciri ijiua trecu pe nesimțite Spre 
seră norii, de a căroră tristă înfățișare nu furămă scu
tiți mai totă d'ua, îșî reîncepură meseria loră de cernă- 
torl de apă, silindu ne a ne stringe pe terasa hotelului- 
restaurantă Kirschner, unulă din :e)e dintâiu ca reputația, 
însă din cele din urmă ca servițiu. D’altfelă intrepreno- 
rulă e ună nâmță prea cum se cade, care are nenoro- 
rocita ideă de a se sluji cu Evrei forte obrasniel, cu tâte 
că aci se ospăteză lumea elegantă.

Intre dulci convorbiri prietenescl și vehemente lec- 
țiunl de bună cuviință date chelneriloră, sosesce ora când 
trebuia să mergemă a vedâ retragerea militară cu torțe 
și Castelulă Pele.șului in plină lumină electrică. Dincolo 
de mănăstire, (jărirămă pe dâlă luminele torțeloră, ce 
ajungeau păn’ la noi împreună cu notele musicei, care 
suna retragerea.

înaintea nostră, printre bradl, licăriau aburi albi 
ce zugrăviau vârfurile loră și in susă aerulă umedă ală 
unei nopți ploiâse, cu o lumină de culârea fulgerului. 
Dela podulă l’eleșului spectacolulă era uimitoră. Qece 
lampe electrice cu globuri mate, împrăștiate la distanță, 
in fața și în giurulă palatului, dau acestuia ună aspectă 
intr’adevără feerică. Inuintarămă pănă la Corpulă de 
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români năvăliră la Grivița asupra soldațiloră lui Osmană 
cu aceeașă vitejia cu care deleră năvală la Cal îgărenl 
oștenii lui Mihaiu asupra neamnăraleloră orlii aii vizi
rului Sinan.

Cu deopotrivă recunoștință cătră ceră și c-.i deo 
potrivă mândriă națională impreunămă in inima nostră 
aceste două glojiose date a'e istoriei nostre, cari cadă in 
aceeași lună: 13 Augustă 1595 și 30 Augustă 1877; 
căci, la trei ve uri depărtare, ele dovedescă că Româ- 
nulă nu scade, ci sporesce și ori câtă de înde ungi să 
liă vremile, ori câtă de turburate întâmplările, bărbăția 
și virtutea oșteanului română este aceeași, și scie pu
rurea a-și face datoria cătră patria și cătră tronă.

Să ne unimă der cu toții și înlr’ună glasă să stri 
gămă : Trăiâscă Regele Carolă 1. căpitanulă care a înti
nerită gloria arini bră române și a tăcută să inverdâ-că 
ârășl în giurulă steguriloră năstre dafinii biruinței! Tră- 
iăscă Regina Elisabeta, duidsa mângăitore a ostașiloră 
răniți în răsboiu! Trâiâ.scă Alteța Sa Regală Principesa 
losefina de Hohenzollern, care serbăză acestă <Jt în mij- 
loculă nostru, dulce și iubită mamă, ?are a născută, a 
crescută și a hărădită poporului română pe eroulă dela 
Grivița și dela Plevna 1“

La acestă dejună comună au luată parte intre alțî 
invitați: Exc. Sa d. Buseh, ministrulă Germaniei. Exc 
Sa Sir Franck Lascelles, ministrulă Angliei, și Lady Las- 
celles, Exc. Sa cornițele Goluchowski, ministrulă Austro- 
Ungariei, Exc. Sa d. Rajevisch, ministrulă Serbiei, Exc. 
Sa Marquisul Del Moral, ministrulă Spaniei etc.

ISaportaltă.*)

*) Celelalte diarc suntă rugate a reproduce acestă 
raportă. 1- P- R-

primului secretară Ioană Popă Reteganulă, cătră On. co- 
mitetă de ajutorare cu abecedare și legendare a ele- 
viloră săraci dela scolele române rurale, cu reședința în 

Rodna veche, Transilvania.

On. Comitetă 1 La începutulă anului scolastică 
1886/7, se gândi pritnulă secretară ală acestui Comitetă, 
cate atunci era învățătoră ală scotei române din Sân- 
celă, lângă Blașiu, cum s’ar pute face ca elevii s oleloră 
române rurale să nu fie lipsiți de cele mai necesare 
cărți de invățămentă: de abecedare și legendare? A me
ditată multă asupra lucrului, a întrebată în drepta și în 
stânga, unde? ce s’a făcută în astă causă? și a venită 
la convingerea, că chiar în astă privință s’a făcută afâtă 
de puțină, încâtă putemă dice că nu s a făcută nimică. 
A mai făcută trista esperiență, că la multe șcâle române 
rurale maiori ta tea elevilor ă suntă lipsiți de mij- 
locele prin cari să potă ajunge la ceresca împărăția a 
scrisă-cetitului, suntă lipsiți de abecedare și legendare, 
spre rușinea veacului în care trăimă. S’a gândită, că 
dre ce pole fi causa de conducătorii destineloră națiunei 
nostre s’au cugetată atâtă de puțind asupra acestei teme 
atâtă de adâncă tăietâre in vieța culturală a poporului 
nostru multă cercată, dela a cărei resolvire folositore a- 
ternă în mare parte succesulă binefăcătorii ală învăță
mântului și inslrucțiunei poporale? Căci, și-a dis acestă 
raporloră, decă în adevără am dori progresarea neamu 
lui nostru, ar trebui ca fiecare din noi să se intereseze 
de acâslă causă, ar trebui ca fiecare, în eereulă său d 
activitate, să tindă la luminarea acelora, cari mâne — 

poimâne vot ă ti urmașii noștri, vor forma continuitatea 
genului, ca membri ai națiunei nostre celei atâtă de pă
răsite de s6rte.

Văijendă însă trista stare în care se află majorita
tea eleviloră scăleloră năslre rurale, creijândă că ori-ce 
întârijiare la curarea răului ar fi ună păcată strigătoră 
la ceră; vătjendă că alțî membri de ai scumpei nostre 
națiuni suntă atât ă de ocupați și îngreunați cu alte afa
ceri încâtă — causa acesta — deși, după mine, ar me
rita cea mai mare atențiune, suntă siliți deocamdată a- 
o lăsa altora ; credendă că nu voiu comite ună păcală 
strigătoră la ceră, decă voiu apela la marinimositatea 
buniloră connaționaii, m’am pusă, la ineeputulă anului 
scolastică 1886/7, și amă făcută ună apelă publică in 
tole foile nâstre de dineoce, în care m’am rugată, ca 
fiăcare, după voință și putință să contribue câte ceva 
pentru crearea unui fondă, din care să se provadă în 
modă gratuită elevii săraci ai scoleloră române rurale 
cu abecedare și legendare. Asemenea rugasemă în a- 
celă Apelă pe d-nii învățători să-mi notifice : ce cărți 
folosescă ? de care autoră? li suntă impuse, ori le fo- 
losescă ca cele mai bune după convingerea d-loră ? de 
câte esemplare ară ave lipsă pentru sărac'i elevi ai sco- 
lei ce o conducă ?

Și apelului aceluia numai decâtă au începută a 
răspunde unii binesimțitorî, parte felicitândă ideea, parte 
contribuindă câte ceva, parte arătândă lipsele de cari 
suntă bântuite unele scole, de unde m’am convinsă că 
apelulă meu a fostă cetită și aprețiată bareml in parte.

Ocupândă apoi postulă de învățătoră ală scblei ro
mâne de aci, ca să potă lucra mai cu succesă la opera 
începută, înl-am comunicată ideile cu d-v6slră și v’am 
rugată ca toți in compamă se formămă ună comitetă 
spre acelă scopă, care va purta numele:

Comitetului de ajutorare cu abecedare și legendare a 
eleviloru seraci dela scolele rurale române de sub corâna 
St. Ștefană. In acestă comitetă mi s’a oferită onori- 
ficulă postă de secretară primară, împuternicită fiindă a 
aduna însu-ml ofrandele, din care în conțelegere cu d-lă 
Președinte și cu domnii membri ai acestui comitetă, 
voiu aduce și distr bui cărțile de lipsă și voiu purta evi
dență despre totă ce se referesce la acestă fondă.

Acum, văcjendă că de ună timpă încăce nu ne mai 
sosesce nimică referitoră la acestă fondă, vădândă că 
amă ajunsă deja și la închtiarea anului scolastică 1886/7, 
sunt liberă a-mi da semă de iotă ce s’a întâmplată in 
acestă causă, din Septemvre 1886 pănă la finea lui lu- 
niu 1887.

I Bani au incursu dela următorii binefăcători: a) 
înainte de constituirea Comitetului : D-nii 1, Nicolan Ru- 
sană, mare posesorii în Sânceiă 1 fl.; 2. Elie Doppă, 
adjunctă de ingineră in Sânceiă 1 fl. 10 cr.; 3. Dănilă 
Gaboră, adjunctă de ingineră în Sânceiă 1 fl.; 4. Petru 
Lenghelă adjunctă de ingineră în Sânceiă 1 fl.; 5. Ein 
Unbekanter 20 cr.; 6. Ionă Frățilă primară comunală in 
Sânceiă 1 fl.; 7. Ariemiu Blăjană preotă in Obrejea Ter- 
nav. 1 II; 8. Ionă Filipă preotă gr. cat. in Libotinil 1 fl.;
9. Dr. Ionă Popă de Bitiiisă med. de reg. in Sibiiu 1 fl.;
10. Redacțiunea dela „Ludimagister« in Reeița 50 cr.;
11. Aronă Lupeană amploiată militară la diricțiunea de 
geniu in Przemysl 1 fi.; 12. I. Popă Reteganulă 1 fl. 45 
cr.; 13. Constantină fuga preotă in NegrilescI 30 cr.; 
14. Ionă Olteană notară cerc. în NegrilescI 40 cr. ; 15. 

Nicolan Mihăescu învățătoră în NegrilescI 31 cr. ; 16. 
Vasiliu Bodea preotă in NegrilescI 24 cr.; 17. Vasiliu 
Gaborfi subnotară in NegrilescI 20 cr,; 18. Nicolau Vladă 
economă in NegrilescI 20 cr.: 19. Biserica gr. cat. din 
NegrilescI 20 cr. 20. Ionă Marcu preotă in Viena (Au- 
gustineum) 1 II.; 21. Emanuilă Ungureană advocată în Ti- 
mișbra 5 fl.; 22. Domna Teresia Zsianu în Reșița 1 fl.; 
23. D șorele: Bora Bălănescu în Reșița 1 fl.; 24. Sofia 
Nicolaevitsch 1 fl.; 25. Ida Creniană 1 fl.: Caterina Ni- 
colaevitsch 1 11.; D-nii: 27. Gregoriu Drăghiciu 1 fl.; 28. 
Iosifă Pocreană 1 11.; 29. Simionă Pătășană 50 cr.; 30. 
Petru Jivi 30 cr.; 31. luliu Crăciună 1 fl.; 32. Carolă 
Janu 59 cr ; 33. Mdiaiu Saveseu 50 cr. (toți din Reșița) 
31. St. d-nă eolectantă Lucreția Frență 1 fl.; 35 Petru 
Mohoră inv. în Tutova (România) 80 cr. Suma 30 fl. 70,

(Va urma.)

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

DEVA, 16 Septemvre. — Maiestatea Sa a 
sosită eri înainte de am^tjl și a fostă cu însu
flețire primită. La salutarea episcopului greco- 
catolicu, dise Maiestatea Sa că-i va face oricând 
bucuria de a audi, că activitatea clerului urmă- 
resce numai țînta a cultiva cu zelu la credin
cioși, pe lângă cerința vieții religidse, fidelitatea 
cătră tronă, fidelitatea și alipirea cătră patriă și 
cătră legile sale, și concordia frăț^scă între tdte 
confesiunile și naționalitățile. La salutarea mem- 
briloru preoțimei greco-orientale răspunse Maies
tatea Sa, că așteptă ca ea, avendă înaintea o- 
chiloru numai chemarea preoțdscă, să cultive prin 
esemplulă și prin influința ei la credincioși nu
mai fidelitatea cătră tronă, simțămintele religidse 
și patriotice, concordia frățăscă și prin acăsta să 
se facă vrednică de recunoștința mea precum și 
de grația mea mai departe. La salutarea fișpa- 
nului Pogany răspunse Maiestatea Sa, că vrea 
să crâcjă, cumcă întrăga poporațiune fără deo
sebire de religiune și de naționalitate emulăză și 
în cultivarea concordiei frățești, ca și în iubirea 
și alipirea cătră patriă. Sera a fostă strălucită 
iluminată orașulă.

Necrologu. Ioană G. Moldoveanu, comerciantă in 
Brăila, după o scurtă suferință, împărtășită cu sf. taine, 
ineetâ din viâță Joi în 3 (15) Sept, la 11 Ore săra în 
etate de 35 ani. Despre acestă tristă perdere încunos- 
ciințâză pe tote rudeniile și pe toți cunoscuții răposatu
lui neconsolabila sa soțiă, tată, frate, surori, nepoți, ne- 
pote, cumnațl și cumnate. Rămășițele pământesc! se 
voră ridica din casele D nei Paraschiva N. Navrea (Seheiu, 
Tocile Nr. 525) și se voră înmormânta în cimitirulă 
bisericei sf. Treimi de pe Tocile Sâmbătă la 5 (17) Sep
temvre la 4 Ore p. m. — Brașovă, în 4 (16) Sep
temvre 1887.

Fia i țărâna ușoră și memoria binecuvântată!

țgt*-  A^mere singuratice din „Gazeta Transillva- 
niei'1 â 5 cr. se potă cumpăra în totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
1. Ciur cu.

Editoră: Iacobă Mureșiauii.
Bedacloră responsabilă: I)r. Aurel Muresiauu.

gardă, plOia ce începuse a răpăi cu putere oprindu-ne 
d’a merge mai departe, De ai I, întorcându-ne înapoi, co 
borîrămă în albia Peleșului, unde suntă instalate apa
ratele iluminatului electrică. Aici admirămă curățenia 
mașineloră și grăsimea piramidală a directorului usinei; 
apoi, abia adăpostiți de pldiă sub diafanele nOstre um
brele, coborirămă spre orașă. Depărtându-ne intunere- 
culă devenia din ce in ce mai desă, și eșiți din cnrlea 
mănăstirii, pe unde este comunicațiunea, abia găsirămă 
poteca ce coboră la fântâna din capulă promenadei. In 
schimbă, cu atâtă mai trumosă ne apăru spectacolulă 
ce ni-lă înfățișa orașulă, care nu mai era altă, prin ob
scuritatea aburOsă a nopții decâtă ună câmpă de stele 
la piciOrele nOstre în lipsa unui asemenea d’asupra ca- 
peteloiu nâstre.

Dâr plâia nu ne îngădui sâ admirămă mai înde 
lungă nesfârșita varietate de lumini, ce se perdeau ac
cidentată în zarea îndepărtată, perdută în umbra mun- 
țiloră și în întunecimea văiloră, și coborirămă cu părere 
de râu spre hotelă, unde nu mai găsirămă pe nimeni 
dintr’ai noștri. Dibuindă prin înlunereculă celă mare 
pe care semi-lumina câtorva slabe felinare nu-lă fă
cea decâtă și mai negru , și, după ce nici in vas
titatea hotelului Caraimană nu ne regăsirămă tova
rășii de drumă, coborirămă la gară. VagOnele înșiruite 
la peronă și ocupate de multă de cătră Ospeții pe cari 
o (fi de negrije ii obosise pănă a-i face sâ cadă in bra
țele somnului, aveau aspectulă unoră dormitOre ambu
lante. Cu greutate ne găsirămă și noi câte ună locă 
și, reflectândă somnuroșl asupra zădărniciiloră lumești, 
iij’unserămă la Brașovă fără nici ună accidentă.

Caros.

(5« Misterele Veneției.
de Edouard Didier, traducere de Ioană S. Spartali.

XVIII
Tribunalul^ Avogadoriloru.

Carlo Bembo ii cjise:
— Visitele pe cari le ai făcută in nOptea d’alaltăeri 

și eri nopte prisonicrului, le-ai făcută după cum prescrie 
regulamentulă ?

— Da, Escelență, răspunse ofițerulă.
— Și la fiecare visită ai putută sâ constați iden

titatea prisonierului ?
Ofițerulă scia bine, ce primejdii îndura elă dâcă 

spunea adevârulă, fiindă că se putea întâmpla ca chiar 
in nOptea aceea sâ facă cunoștință cu canalulă Orfano. 
De aceea nu desminți pe temnițerulă Nello.

— Oricând m’am presintală aci — dise elă — 
am luată libertatea sâ întrebă pe domnulă podeslată, 
care era bolnavă, cum merge cu sănătatea și d sa mi-a 
răspunsă totdâuna cu bunăvoință.

— Bme! declară bătrânulă Bembo.
Intorcându-se apoi cătră podestată îlă întrebă:
—■ Martinengo, binevoesce de ml spune decă recu 

nosd de adevărate laptele astfelă cum au fostă spuse 
de temnițerulă Nello și de inspectorulă de serviciu?

— Da, ve<|! bine! răspunse Martinengo. — Să-mi 
dați insă voe să vă ob;ervă, că numai ca să fiu curte 
nitoră consimță ca să răspund întrebăriloră d-vostră. 
Pentru nu știu care motivă — fiindă că nu v’ați ex
plicată — pretindețl că am eșitu din temniță eri, mi se 
pare. Ca să stabiliți adevârulă, faceți o anchetă. Asta 
vă privesce, insă, în conștiință, eu trebue să vă ajută 
într’o lucrare care mă lovesce?

Cu vorbele acestea se sfirșî interogatoriul^, Bă
trânulă Carlo Bembo se retrase In palatulă său, după 

ce convocă la domiciliu și pentru a doua <ji din vreme 
nu numai Consiliulă celoră (jece, der Senatulă întregă, 
pen'ru ca să delibereze și să ia o hotărire în afacerea 
acăsta gravă.

In Senată discuția tuse furtunosă. Deocamdată se 
stabilise două curenturi de opinii contrarii: a prietiniloră 
lui Martinengo și a adversariloră lui. Dela mărtea ce
loră doi Foscari, vrăjmașii podestatului se înmulțiseră. 
Acum când s’ajunsese scopulă politică, fiecare începu 
să aibă milă și să se întdrcă împotriva celoră cari fu
seseră uneltele acestoră mașinațiunl scârbăse. Fiecare 
(jicea că numai din pricina prigoniriloră lui Loredano și 
intrigiloră podestatului Padovei căzuse Casa ilustră a 
lui Foscari.

Insă afară de partidele acestea două cari bucu- 
rosă ar fi absolvită său osândită pe Martinengo mai 
dinainte, mai era centrulă, ca să cJicetnO aetfelă, care 
represinta opinia de mijlocă a Senatului.

Parlidulă acesta era celă mai numărosă. Elă re- 
presenta porțiunea cea mai moderată din Senată și pOte 
chiar cea mai politică, fiindă că era totă într’o vreme 
cea mai puțină pasionată și cea mai puțină impresio
nabilă, cea mai puțină nervdsă, dâcă voițl.

Centrulă văzuse totdâuna cu ochi răi procesulă in
tentată lui Martinengo. In egoismulă loră politică sena
torii vorbeau astfelă:

— Trebue să ne ferimă să atingemă cumva pe 
unulă dintr’ai noștri Toți patricienii, ală căroră nume 
este înscrisă în cartea nâstră de aură, formâză o corănă 
a Veneției. Nimeni n’o păte atinge fără să nu i-se în
tâmple nimică. Dâcă îi sdrobițl o flâre, corona se strică 
și se spulberă. Dâcă interesulă justiției cere, negreșită 
că vinovatulă trebue lovită, afle se elă în oii-ce locă, fiă 
elă ori câtă de susă pusă.

_________ (Va urma.)
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la *> .<•».■. <35 Jl. .. i»i>rN;: <le IJtieuresci.
din 1 Septemvre s‘ n 18S7

Rentă de aură 5“. . 106 32
Rentă de hârtiă o°/0 . 87.20
împrumutul^ căilorrt ferate

ungar. ......................... 152 -
Amorțiși'rea datoriei ca<-

loru ferate de ostil ung.
(1-ma eni isiune) ... 98 40

Amortisarca datoriei căi-
lorii ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) . . 126

Amortisarea datoriei c:’u-
1 ora ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) ... 11459

Bonuri rurale ungare . . K4 70 
Bonuri cu el. de sortare 104.70 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miști.............................. 104 20
Bonuri cu c1. de sortare 104 20 
Bonuri rurale transilvan- 104 30

Hor.url cc'ato-sla' . . 104 75
Oespăgubi;* p. -lij-na i<

vină ung. 100.
Imnrumutuld cu premiu

ung.......................  122 40
Losurile pentru regularea

Tisei și Segediuulm . 123 — 
Renta le hărliă austriacă 81 15 
Renta do acg. ,’.us»r. . . 82 65

. 112 85 
Losurile din 1850 . . . 136.—
Acțiunile băncel austro

ungare . . 384 —
Act. I iacei de credită ung. 287.50 | 
Act. L'ăneel de credită austr.282.50 
Argintulil —. - Galliinl

împărătesei ... . 5.92 ■
i A'apoleon-ii’i . . . 9.95
Mărci 100 o. germ. . 1 50 j
Londra 10 Livres steriinge 1 59 1

i i oficiate. dela I Septemvre st. v.

Cunip.
Renta română (5%). 91’/3
Renta rom. amort. (5°/0) 95>/s

> convert. (6°/0) . . ! 9’/,
îrapr. oraș. Buc. (20 fr.) 35—
Credit tone, rural (7°/c; 104’/,

!! >> (5°/o) 89*/,
> » urban .'7°/0) 103*/,

(6M 94—
, r" io

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

« » « Națională ------
lură contra bilete de baneâ . . 14.—
Ban'nete austriace contra aură. . 2.01

1887.

vend.
92*/,
95’/,
99’/,
36 —

105’/,
90*/,

103’/,
95—
87*/,

14.*/ 4
2.02

Cărsulu pieței Brașovu
. 16 Septemvre st. n. 1887.

Bancnott românesc) . . . C'.m.r. 8.66 Vem 8.68

\rgint rotuân^s1 . ■ . 8.60 » 8.65
Napoleon-d'ori . . . 9 94 9 98
Lire turcesc! » 11.21 > 11.27
Imperiali................................... 10.21 > 10.26
Galbeni ... . . . . , 5 86 5.90
Scrisurile fonc. ‘Albina» 6% . » 101.— > 102.- -

n ’ n 5°/o ■. B 98.- - 99.—
Ruble Rusesci.......................... » 110.— • 111.*/,
ii'sconlola ... 7—10°/9 pe ană.

*
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Onorațiloru mei mușterii din orașu și sate făcu prin 
acesta cunoscută, că am redeschisă

Magazinulu meu 
cu 'băcănia, coloniale și văpseli, 

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

Cu tdtă stima
CÂROL KIRR, 

Piața mare Nr. 90, 
la „Vu 11vir u2.u m

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

3-3

*

ItI
*

£
*

I

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

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
Trenulă accelerată Nr. 302: 5 ore 37 minute dimineța. 
Trenulă mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după amedl.

II. Sosirea trenuriloru:
I. Dela Peșta la Brașovu:

Trenulă de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de ametjl. 
Trenulă mixtă Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașovu:
Trenulă accelerată Nr. 301: 10 ore 12 minute sera.
Trenulă mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după amedl.

A. Plecarea postelorfl:

(Avisă d~loru abonați!
Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumeraț.iunei se 

binevoiască a scrie pe cuponulti mandatului poștală și numerii de po 
fâșia sub care au primită (Jiarulu nostru până acuma.

Domnii ce se abonăza din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămm:itu și să arate și posta ultimă. ADM1NISTR. „GAZ. rIRANSu

a) Dela

c) ,,
d) „

r

Brașovă la Reșnovu-Zernesci-Brană: 12 ore 30 min. după 
„ „ Zizinii: 4 6re după ameifî.
„ în Secuime (S. Georgi): 1 oră 30 mteule noplea.
,. la Făgărașir. 4 ore dimineța.
„ la Săcele-, 4 6re dimineța.

aint^I

B. Sosirea postelorii:
a) Dela Reșnovit Zernesci-Branu la Brașovă: 10 ore înainte da amedl.
b) „ Zizintl la Brașovă : 9 ore a. m.
c) Din Secuime la Brașovă: 6 bre săra
d) „ Făyărașu la Brașovă: 2 6re dimineța.
e) „ Sucele Ia Brașovă: 6 6re 30 minute sera.
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Probiîatea în copilăria. S iiiță din ,-frra educa-, 
După Ernest L' gouve, membru ală academici.

Prețulă IO cr.
Barbu cobzarulu. Nuvelă originală de Emilia 

Lungu. Prețulă 15 cr.
Hermann și Dorotea după W. de Goethe, fraduc- 

țiune liberă de Constantin Morariu.
liîgenia în Auiida. Tragediă în 5 acte, după Eu-

Prețulă 30 cr. 
5 acte, după Augustă 

Kolzebim tradusă de Ioană St. Șuluțil Prețuia 30 er. 
Carmen fylva. Prelegere publică ținută în sa'cle 

gimnaziului d n Fiorne prin Vincetiu Nicoră prof. gim- 
nas. Cu portrelulfi M. S. Regina României. Prețulă 
5 cr.

Poesii de Vasiliu Banta-Buticescu. 
de 102 pagine, cuprinde 
rangmte. Prețulă redusă

Trandafiri și viorele. 
Ioană Po| u Reteganulă. 
Prețulu 60 cr

Tesaurulu dela Pelrosa seu Cloșca cu puii ei de 
aurii Studiu areheologică de D. O. Olmesdu. Prețulă 
20 cr.

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

Renascerea limbei românesc! în vorbire și scriere 
invederită și.aprețială de Dr. Grcgoriu S laș'. (Opă 
completă ) Broșura 1. II. și III. Prețulă broș. I. II. 
câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. TOtelrei împreună 
costau 1 fl v. a.

Biblioteca Săteanului Românu Cartea I. 11. III. 
IV. cuprindendă materii fărte interesante și amusanfe. 
Prețuia la iote patru I 11., câte una deosebită 30 cr.

Biblioteca familiei. Cartea I. cuprindă materii 
orte interesante și amusanle. Prețulă 30 er.

Colecte de Recepto din economiă, industria, 
mer< iu și < herniă, pentru economi, industriași și 
mercianti. Prețulu 50 cr.

Economia pentru scotele 
Nuvelă i-'orică naț onală. Prețulă 20 <r ff Prețulă 30 cr.

Indreptaru teoretică și 
mentulu intuitivu în folosute

AMICULU FAMILIEI, piară beklristte-fi și eneielo- 
pedică-literaru cu ilustrațiunî, Cursulă XI. — Apare I tiunci. 
in 1 și 15 di a lunei in numeri de câte 1 */, —2*/ a <’ote francese. 
cu ilustrațiunî frum6-e; și publică articlii sociali, poe- 
siă, nuvele, romanuri, suvenirl de câletorii. ș. a. — 
Mai departe tiacleză cesliunî literare și scicntifice, cu 
rellesiune le cerințele vieței practice; apoi petre'e eu 
atențiune vieța socială a Româniloră de pretnlindenea, 
precum și a celorlalte poporațiuni din patria și străi
nătate; și prin umoră dulce și satiră alesă nisuesce 
a face câte o oră plăcută familiei strivite de gri.jele 
vieței; și peste tolu nisuesce n întinde tnluroră indi- 
viddoră din familii! o peltecere nobilă și instructivă.
— Prețuia de prenumerațiune pe anulă intregă e 4 II. 
pentru România și străinătate 10 franci — lei noi, 
plătibili și in timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN. Revistă bisericescă, scolastică 
și literară. Cursulu XIII. — Apare în broșuri lunare 
de câte 21/,—31/, cole; și publică articlii din sfera lu- 
turoru sciințeloră teologice și intre aceștia mulțime dc 
predice pe dumineci, serbălori și diverse o asiuni, — 
mai departe studii pedagogice, didactice și scientilicc- 
literarî. — Prețuia de abonatnenlă pe anulă întregii 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei noi, plă- 
libili și in bilete de bancă și in timbre poștali.

A se adresa la „Cancelaria Negruțiu în Gherla
— Szamosujvăr, unde se mai află de vendire și ur- 
mătorele cărți:

Puterea amorului. Nuvelă 
vinară. Prețulă 20 er.

Idealulu pierdută. Nuvelă 
Z Rovinară. Prețulă 15 cr.

Opera unui omu de bine.
Continuarea nuvelei: .Idealulu pierdatu 
lina C. Z. Rovinaiu. Prețtdu 15 <r.

Fontâna dorului. Nuvelă poporali 
Simu. Prețulă 10 cr.

Codrenu craiulu co;l ulu B
Simu. Prețulu 10 <r.

Elu trebue se se însore. Nuvelă de Mai ia Sehwaiiz 
traducere de N. F. N< gruțui Prețulă 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță din emigrarea 
Iii Dragoșă.

Numerii 76 și 77. Narațiune ist irică după Waihs- 
mann, de Ioană Tar,co. Prețulă 30 cr.

C.

de Baulina C. Z. Ro-

originală de Baulina

originală. —
— de l’an-

de Georgiti

de Georgiti

ripide, tradusă in versuri de Petru Dulfu. 
Peiulantulu. Comedia în

parandiali), a învețătoriloră și a altoite băi bați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, prolesoră preparandială. Pre
țuia unui esemplară eu porto francată 1 fl. 80 er. v. 
a. In literatura nostră pedagogică abia allămă vre-ună 
opu, întocmită după lipsele scdleloră nâsfre în măsura 
in care este acesta! pentru aceea îlă și recomandămă

Prețulă 50 cr. mai alesă Directoriloră și învățătoriloră ca celoră in 
prima liniă interesați.

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

Manuală de Gramatica iimbei române nentrn se<5- 
lete poporali in 3 cursuri de Maximă Popă profesoră 
la gimnasiulu din Nasăudă. - Manualulă acesta este 
aprobată prin Inaltulă Minisleră de cultă și instruc
țiune publică cu reseiiptiilă de da'o 26 Aprilie 1886 
Nr. 13193. — Prețulă 30 cr.

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

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

Unu volumă 
103 poes i bine alese și a- 
(deia 1 11 20 er. la) 60 cr. 

poesii poporale culese de 
Ună voltmiă din 14 cole.

■1

co-
eo-

popor, de T. Roșia. El

practică pentru înveță- 
eleviloră normali (pre-

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

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

Miculu mărgâritaru sufletescu. Cărticică

■
cr.
90

le-
cr.

de ru
găciuni și cântări bisericesci — Irumosă ilustrată pen
tru pruncii școlari de ambe seesele. Cu aprobarea 
jurisdicțiunei sup. bisericesc!. Prețuia unui esemplară 
broșată 1" cr., — legată 22 cr., legală în pânză 26 cr.

Cărticică d9 rugăciuni și cântări pentru pruncii 
școlari de ambe seesele. Cu mai multe icâne fru- 
mose. Prețuia unui esemplară trimisă franco e 10 
er.; — 50 esemplare costau 3 II.: 100 esempl. 5 fl.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria a Născetorei 
(le D-deu urmată de mai multe rugăciuni frumdse. Cu 
mai multe i<-rîne frumose Prețuia unui esemplară 
espedatu franco e 10 cr.. 5) esemplare 3 fl., 100 esem
plare 5 II. v. a.

Epistolia D. N. Isusu Christosft. Prețuia unui 
iesemplară legată e 15 cr.


