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La gară a fostă întâmpinată de diferite deputațiunl, de 
marii proprietari și de preoțime.

Fișpanulă comitatului Huniădora, Pogany, salută 
pe monarchulă in numele poporațiunei acestui eomitală, 
care — (fise elă — e in Iotă privința celă mai fidelă.

Maiestatea Sa răspunse trimișiloră comitatului Hu
niădora, atâtă de bogată in amintiri istorice, că saluta
rea ce i s’a adresată, ilă asigură despre aceea, că fie
care cetățeană alo acestui comilată, fără deosebire de 
naționalitate, se întrece in a dovedi fidelitate; der [totă 
3seraenea vrea să creijă, că întrega poporațiune, fără 
deosebire de religiune și naționalitate, se întrece în a 
cultiva concordia frățescă, precum și iubirea și alipirea 
cătră țera-maină. In acestă nisuință a ei și amâsurată 
acesteia in promovarea baneistări a poporațiunei, dorită 
sinceră și de densulă, va alia totdeuna simpatia și gra 
ția sa.

Cătră trimișii comitatului și orașului Aradă cBse 
salută pe cei ce i-au trimisă și că (filele petrecute a- 
colo voru li pentru durată o plăcută amintire.

La salutarea protopopului gr. or. lonă Papiu, răs
punse Maiestatea Sa:

• Cu cordială mulțumită primescă omagiale d-vostră 
și așteptă ea, avendă înaintea ocluloră numai chemarea 
preoțescă. să cultivați, prin esemp'ulă și inlluința d-vdstră 
la numeroșii dv. credincioși in acestă ținută numai fide
litatea cătră tronă, simțămintele religiose și patriotice și 
concordia frățes< ă, și prin acesta să vă tăceți vrednici 
de recunoseinți și de grația meau.

La salutarea episcopului gr. cat. ală Lugoșului, Mi- 
halyi, răspunse Maiesialea Sa:

• Primiți mulțămila mea, fiind că ați apărută aci 
ea se dovediți (idea d-vostră alipire cătră persona mea. 
Urmărescă cu căldurosă participare lucrarea dvdslră în 
esercilarea chemărei d-vi$stră și ’mi va lace toldăuna 
bucuriă a au(ji, că activitatea d-vostie urmăresce numai 
ținta, a cultiva cu zelă la credincioșii ce suntă incredin 
țnți iogrtj rei d-v6sfră. pe lângă promovarea vieții reli 
gibse, fidelitatea cătră tronă, fidela alipire cătră pUriă 
intre tăie confesiunile și naționalitățile. Nisuiți neîntre
ruptă spre acestă țintă și contați in acestă lucrare a 
d-vostră atâtă pe sciitulă meu, câtă și pe căidurdsa mea 
recunoscință și grapă, cu care primescă și adi otnagiele 
d-vosttă.“

La salutarea decanului rom. cal. Weber răspunse 
Miiestatea Sa:

„Primescă bucurosu omagiala salutare a preotimei 
rom. cat a acestui eomitală și fiți asigurați, că puteți 
conta în ori ce timpă pe grația și pe simpatia mea, dâcă 
vă îndepliniți datorințele bisericesc! — precum nu mă 
indoescă, cu zelă și corăspunijătoră sfintei d-vostre che
mări."

La salutarea seniorului reformată Bartlia, Maies
tatea Sa răspunse:

Fiți convinși,- că simțămintele d-vdsliă fidele ce 
le-ați esprimată le consideră ca ună dară forte de va- 
lore și eu mulțătnindă sinceră pentru acâsta, dorescă 
din inimă, ca credincioșii d-vostră să guste în mulțămire 
și in fericire binecuvântările păcii, ale progresului și ale 
concordiei frățesc!."

Maiestatea Sa purta uniformă de generală în cam
pania. La cvartirulă său primi corpulă olicerescă sub 
conducerea archiducelui Albrecht, precum și singurati
cele deputațiunl; la primirea acestora din urmă a fostă 
de față ministrulă ungureseă a latere br. Orczy.

Din afară.
Contele Kalnoky, ministrulu afaceriloru străine 

alu Anst.ro-Ungariei, a sosită Joi în Berlină. A 
foștii primită la gară de personalulu ambasadei 
austriace. Contele Kalnoky a plecată la Friede- 
riehsruhe, unde a sosită sdra. Contele Ilerbert 
de Bismarck va lua parte la conferințele ce voră 
ave locă între cei doi cancelari: ală Germaniei și 
ală Austro- Ungariei.

„L’Inddpendance Belge“, din 12 Septemvre, 
publică o depeșe, datată din Bucuresci, în care 
se dice că în cercurile politice se pretinde că 
armata română va fi însărcinată se ocupe Bulgaria, 
în vreme ce Turcia va ocupa llumelia.

„Allgemeine Zeitung*' publică depeșa urmă- 
t6re din Belgradti: „Belgradski Dnevnik“ com
bate agitațiunea panromânescă în Macedonia ca vă-

Brașovu, 5 Septemvre 1887.
Diaristica europGnă se ocupă în momentele 

de față cu multu interesu de visita ce o face 
ministrulu nostru de esterne, contele Kalnoky, 
prințului Bismarck la Friedrichsruhe.

Tete diatele observă, că constelațiunea eu 
ropdnă este în ajunu de a trece printr’o mare 
schimbare.

Până mai eti alaltaeri se credea, că cance
larului germană îi va succede a restabili înțe
legerea între cele trei împărății și călătoria a- 
nunțată, der neesecutată, a Țarului Rusiei la 
Stettin, avea să fiâ unu semnă că raporturile din
tre Berlină și Petersbnrgu au devenită erăși cele 
mai bune. Der așteptările în privința acesta nu 
s’au împlinită. Țarulti a rămasă în Copenhaga 
și pe plană se ivesce din nou numai alianța ger- 
mano-austriacă.

Conclusiunea cea mai simplă e că, dupăce prin
țului Bismarck nu i-a stieeesu a se’nțelege cu 
Rusia, elă este mai multă ca ori și când avisată 
la alianța cu monarchia nostră, și în foile din 
Viena și Pesta s’a și esprimată părerea, că acum 
contele Kalnoky are o posițiune mai favorabilă, 
pe care ar pute-o folosi in interesuln acestei nio- 
narchii.

Se asigură că, înainte de plecarea sa din 
Viena, contele Kalnoky a conferită cu ministrulă 
Kallay lungă timpii asupra cestiunei bosniace. 
Acdstă cestiune, precum și cestjunea bulgară tre- 
bue că’i zace mai multă la inimă ministrului 
nostru de esterne și fără îndoială aceste cest,iutii 
voră forma obieetulă principală ală conferinței 
între Kalnoky și Bismarck.

Scimă că atâtă în privința amxiunei Bos
niei, câtă și cu privire la evenimentele din Bul
garia, Germania ’și-a impusă cea mai mare re- 
servă și cancelarulă a declarată de repețite ori 
prin organele sale, că Germania n’are interese 
speciale de urmărită în Orientă.

Se ’nțelege că cei dela Viena n’att putută 
fi mulțămiți cu acesta atitudine, care sprijinea 
mai multă politica rusdscă. Mai alesă a bătută 
la ochi acolo, că Germania s’a alăturată cu pă
rerile ei la Rusia și la Francia în ce privesce 
resolvarea cestiunei bulgare, pe când Austria 
merse cu Anglia și cu Italia în altă direcțiune.

Acum, după ce — precum în genere se 
crede — Țarulă Alexandru III nu mai vrea să 
scie de intimitatea cu Germania, aternâ de di
băcia contelui Kalnoky, ca să stabilAscă cu prin- 
țulă Bismarck și în Gestiunea bulgară o înțele
gere, care pană acuma n’a esistată.

D£că și cum se va face acdsta, este o în
trebare forte dificilă. Germania declară, că stă pe 
basa tractatului din Berlină, care a fostă violată 
de cătră prințulu de Coburg; de altă parte totă 
ea susține, că nici n’are să ia, nici să dea Rusiei 
nimicii, că prin urinare este indiferentă față cu 
cele ce se petrecu în Bulgaria.

Nu totă așa se gândescu cei din Viena. Ei 
9e ternii de încurcăturile ce le-ară putea provoca 
amesteculă unei puteri în Bulgaria, și de aceea 
stăruescă, pentru ca să se ia măsuri mai eneig ce

P6te că’i va fi avantugidsă contelui Kalnoky 
în convorbirea lui cu Bismarck și mișcarea cea 
mai nouă orleanistă în Francia, care este rău vă- 
dută în Berlină, unde Oleaniștii simtă priviți ca 
viitori aliați ai Rusiei.

Se pare că diplomații au ajunsă la o res- 
pîntiă. de unde nu mai sein încătrău să apuce, 
Vede-vomu decă contele Kalnoky va alege calea 
ce duce la pace, ori calea ce duce la răsboiu.

Maiestatea Sa în Deva.
Deva, 15 Septemvre 1887.

Astăzi aprăpe de 11 ăre inainte de amedi a so
sita aci Maiestatea Sa monarhulfi. Se adunase tărie 
multă lume ca sâ’lă vecjă, cu lătă ploia ce a căijutu. 

tămătdre intereseloru serbeștl.“ Ce au a face in
teresele serbesci cu cele ce se petrecă în Mace
donia, unde nu suntă Sârbi ? De când dorința 
și tendiuța Româniloru macedoneni, de a avd 
scdle românescl și de a’șl apăra și asigura națio
nalitatea, e agitațiune panromânăseă?

„Gazeta Germaniei de Nordă“ critică cu 
vioiciune manifestată contelui de Parisă și cjice că 
interesele casei de Orleans suntu contrarii păcei 
Europei.

„Epoca“ spune, că de MercurI se află în 
Bucuresci unulă din cei mai stimați membri ai 
clerului bulgară, părintele Timofiei Vasilieff din 
Sistovu, care se duce să se stabildscă în Rusia. 
Părintele Timofei a fostă silită sâ-și părăsdscă 
patria din causa persecuțiuniloră de totă felulă 
ce indura de unu anu din causa pâreriloru sale 
politice și care nu au încetată nici după sosirea 
pe tronă a prințului Ferdinand; elu a fostă chiar 
arestată și deținută trei dile sub acusațiunea ne- 
fuudată, că ar fi primită în gazdă pe unu refu
giată, care intrase în Bulgaria.

După cum suntu informate unele 4>are din 
Bucuresci, principele Ferdinand Coburg va trece 
atli-mâne prin Bucuresci ducendu-se în Ungaria, 
unde’lu reclamă interese de familiă. Se așteptă 
sâ sosescă în Bucuresci principesa Clementina, 
muma prințului Bulgariei. După o altă versiune, 
s’ar fi telegrafiatu la Orșova ca să fiă reținute 
pentru sosirea prințului 6 odăi și 2 vagdne. 
Plecarea prințului în Ungaria însemneză o abdicare 
mascată, său celă puțină o depărtare din aface
rile bulgăreșci pănă la aranjarea loră.

Episcopul ti Szasz Doiuokos îu România.
In privință visitațiunei canonice, ce a făcut’o e- 

piscopulă reformată ală Transilvaniei, Szasz Domokos, 
in România, și despre care lăcurămă amintire în făia 
năstră, elă in scurtă raporlulă ce i se trimite din Bucu
resci (parului ungureseă >Kolozsvâr« :

„Episeopulu s’a dusă mai înteiu în Ploescl. Aci 
fu întâmpinată la gară de credincioșii sâi cu vorbiri și 
cu strigăte de „sâ trăâscă», fu condusă de ună lungă 
șiiă de trăsuri iu orașă, unde s’a ținută ședință sub pre- 
ședința sa. A doua (fi s’a dusă in Galați, unde aseme
nea fu primită sârbătoresce, dâr a aflată cea mai mare 
di-ordine in cele ținâtore de biserică. Din Galați s’a 
dusă in Brăila. Primirea fu strălucită, banchetă și to
asturi destule. La gară i s’au ținută vorbiri și pănă in 
orașă fu dusă cu pompă. In Brăila i s’a făcută însă e- 
piscopului cunoscută din partea prefectului, că in sen- 
sulă unei ordinațiuni primite pe cale telegrafică dela mi
nistru de interne, nueste ertată a visita scolele unguresc!, 
nici a ține vorbiri la stațiuni ori în altă locă, afară de 
biserică.

.După acesta episcopulă a dată prefectului o cur- 
tenitore lecțiune despri drepturile sale, și îndată după 
aceea și-a ținută adunarea bisericâscă cu credinc'oșii sâi 
in (are episcopulă cu bucuriă a aflată, că acolo se allă 
o seoiă inflorilore, cercetată de 7()—80 copii maghiari. 
S’a constatată lipsa unei biserici și scole nouă pentru Un
gurii din Brăila, și episcopulă a și întreprinsă deja pașii 
necesari, așa că probabilă nu peste multă, Ungurii de 
acolo voră ave prin ajutorulă dală de oiserica reformată 
din Ardelă o frumdsă biserică.

, Din Brăila s’a dusă episcopulă la Pitești. Aci fu 
așteptată de ună mare aparată polițienescă în frunte cu 
prefectulă, care simplamente i-a declarată episcopului, că 
nici vorbirea de binevenire, nici visitarea scălei ungu- 
resci nu i o pote concede. Prefectulă s’a băgată in 
școlă și a stată singură acolo totă timpulă câtă a pe
trecută episcopulă in Bitesci. Der nici acâstă „îndrăs- 
nâță demonstrare“ nu l’a împedecată pe episcopă ca sS 
nu țină in frumosa biserică o cuvântare tărie pâtrumje- 
tore, și după aceea adunare bisericâscă. Tol.e le-a a- 
flată in stare înflorităre.

„Din Pitești a trecută episcopulă la Bucuresci. Cele 
5000 de suflete reformate ale Bucuresciloră au făcută 
totă posibilulă pentru primirea câtă moi strălucită a e-
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tupară gura. In cele din urmă poliția isbuti, fără să 
useze de m.jloce aspre, a împrăștia pe demonstranți.

Unfl conflicte geriuano-bulgarti.
Suntă vr’o 3 săptămâni ; ună cjiarrt din Buseiucă 

intitulată „Bălgarulă* spunea, că vice-consululă Germa
niei din acestă orașă ar fi rechemată de guvernulă său 
din causa purtărei sale necuviincibse. ăl nistrulă aface- 
riloră streine bulgară, îndată ce avu cunoștință de a- 
ceslă arliculă. invită diarulă să desmintă laptulă și se 
declare că vice-consululă plecase în concediu limporară. 
(liarulă se grăbi să publice desmințirea in cestiune.

Pare că acăstă desmințire n’a fostă necunoscută 
la Berlină, pentru că ambasada Germaniei s’a adresată 
Porții ca să obțină satisfacțiune pentru ofensa făcută con
sulului germană din Rusciucă, Pbrta a trimisă o notă 
la Sofia in aceslă privință.

Acum se confirmă din Sofia, că guvernulă bulgară, 
ca răspunsă la nota Germaniei, a destituită pe prefec
tul Rusciucului MantolT, a suprimată cjiarula și a ur
mărită pe editorulă său. Cererea Germaniei făcută 
Porții de a trimite trei cuirasate in Marea Negră pentru 
a bloca porturile bulgare in casă de nesalisfacere, a mi
rată pe guvernulă bulgară prin extrema sa energia. 
Guvernulă consideră incidentulă ca puțină gravă, de 
orece Ziat’ulă, autoră ală injuriei, n’are nici o însemnă
tate și pentru că deja șl-a retrasă de multă cele scrise. 
Se crede că măsurile luate voră satisface pe cabinetulă 
din Berlină.

SOIRILE PILEI*
.Luminătorulă" spune că representanța comunală 

a orașului Verșeță a ținută in Sâmbăta trecută o șe
dință estra-ordinară, incarea a luată condusă unanimă: 
„municipiulă să facă numai decâtă pașii necesari spre 
a sista esecuțiunile pentru ineassarea competințeloră pen
tru „regularea apeloră". Motivele acestui condusă suntă : 
că societatea a dechiarată de sine că nu mai e in stare 
a continua lucrările sale pent u regularea apei; că până 
acum nu s’a lucrată nimieă pentru scurgerea apeloră de 
pe teritoriulă orașului, ba din contră: prin lucrările de 
aiurea ale societății, posiținnea orașului a devenită mai 
periclitată, prin urmare este ună nonsens a se plăti e- 
normele tacse societății „pentru regularea Begeiului.* 
Ar fi de dorită ca municipiulă orașului Verșeță să isbu 
tescă cu conclusulă său și altele să i urmeze pe aceeași 
cale, dor se va scăpa acelă ținută de acăstă miseriă.

- x—
0 depeșă din Agramă veste?ce diarului „Neue Fr. 

Presse* isbucnirea mai multoră incendiurl deodată in 
diferite localități ale Croației. Qiarele oficiose locale a- 
tribu.e acele incendiurl unoră mobile politice, de brece 
ele vină îndată după condamnarea popularului patriotă 
croată Dr. StarcevicI

--x—
Adunarea generală pentru fondulă leali ului română 

ce se va ține in filele de 25 (13j și 26 ;14j Septem
vre 1887 acum de a doua oră în Oravița și festivitățile 
incopciate cu aceea, au urmălorulă programă: 25 (13) 
Septemvre: 1. întâmpinarea reuniuniloră de cântări es- 
terne, dimineța la 8 bre. 2. Deschiderea ședinței I a 
adunărei generali, diminăța la 10 bre, in sala otelului 
„Corbna ungurescă.' 3 Banchetă după ședință totă a- 
colo. 4. Concertă și representațiune teatrală, săra la 7 
bre, când se voră produce.- a) Reuniunea de cântări din 
Ticvatiiulă mare cu „Marșulă cântărețiloi ă« cord bărb.

piscopului IorO. Elementulă mai de căpetenia ală bise- 
ricei reformate ilă formezi industriașii, cari domineză (?) 
Industria capitalei românescl și cari in concurență a în
trecută (?) de multă pe industriașii români.

„Episcopulă reformată intrase în Bucurescl sera la 
8 6re. Dimineța următbre s'a ținută serviciulă divină ; 
biserica era indesuită de publică. Szâsz Domokos in 
adevără a ținută credincioșiloră săi o vorbire de o pă
trundere sguduitbre. A vorbită despre trecutulă și vii 
torulă misiunei, producendă adâncă impresiune in fiă- 
care. fn fine, — — s’a rugată lui DumneQen și pentru 
familia regală română."

„In decursulă intregei vorbiri doi polițai secrețl au 
însemnată prin scriere stenografică cele autjde. După 
strălucita vorbire abia eșise episcopală din biserică, în
soțită de credincioșii săi, când ună dorobanții simplu 
păși înaintea lui cu ordinulă d-lui prefec'ă de a-lă urma 
numai decâtă la polițiă. Episcopulă cu vorbe bune a 
respinsă acăstă pretensiune, declarată în o formă atâtă 
de nerușinată (?) și a mersă de-a-dreplulă la ambasadă, 
unde in absența ambasadorului, ună secretară a luată 
la protocolă aceste lucruri scandalisătbre. De aci a 
mersă apoi Szâsz Domokos la polițiă, unde s'a insinuată 
la prefectută, care tocmai scobora pe trepte. Acesta, 
încă acolo pe trepte, a începută ală întreba cu vorbe 
mojicescl (?), că pentru ce cuteză a ține vorbiri pe la 
stațiuni, la ceea ce episcopulă i-a dată bre cari lecțiunl 
despre aceea, că la noi le suntă iertate (?) Valahiloră a 
face tbte fără a fi pedepsiți, și că elă umblă in sfera 
de activitate a dreptului său, și că aceslă țeră nu e 
Siberia ele., după cari apoi și d-lă prefectă s’a îm
blânzită. "

• Pentru uitarea neplăceriloră, s’a dată ună prândă 
mare la preotulă reformată de acolo Bartalus. Sera 
bancheta de 150 tacâmuri, apoi producțiune, concertă, 
bală. La banchetă episcopulă a toastată pentru regele 
Francisca losifă I. și Carolă 1. La concertă episcopulă 
fu primită cu o vorbire de binevenire. Diua următbre, 
Luni, s’a ținută o consultare comună de vre-o 3 bre. 
S’a hotărîtă să se înființeze încă o nouă scolă ungu- 
răscă ți s’a decretată întrunirea tuturora in ună proto- 
popiată, alegendu-se de protopopă provisoră preotulă din 
Bucurescl Bartalus. După asta episcopulă s’a întorsă la 
Clușiu.

Demonstrațiunile studențiloru în Pesta.
Studenții din Pesta șl-au reinoită demonstrațiunile, 

în afacerea Jokai-Keglevich , in săra de 12 Septemvre. 
Vr’o 200 de studenți se adunaseră înaintea edificiului 
universității, unde căpetenia demonstranțiloră Takats în
cepu a vorbi. Deodată apăru poliția, care provocă pe 
vorbitoră să tacă. Takats tăcu, der cei adunați impre- 
juru-i începură a striga furiosă „Abzug.“ Poliția ii pro
vocă din nou să se imprăsciă, studenții strigau ,să au^ă 
pe Takats," urmeză strigăte de ,Abzug,“ „rușine/* la 
adressa poliției. Atunci căpitanulă orășenescă Szlany dete 
ardină să vină poliția înarmată. Urmă ună sgomită in
fernală. Demonstranții vrură să vorbescă, poliția îi im- 
pedacâ. Ordină se dete, să fiă arestată ori cine, care 
va striga „Abzug". Studenții plecară in frunte cu Takats, 
strigândă „eljen Jokai," „Abzug K>glevich.“ Ună agentă 
polițienescă secretă apăru înainten lui Takats și-iu pro
vocă să se ’ntbrcă. Takats îngălbeni de spaimă că va fi 
arestată. Poliția insă ilă invită să plece p’aei încolo și 
să se ’mprăștiă demos‘ranții. Intre aclamațiunl sgomo- 
tbse se duseră înaintea teatrului, unde Takats erăși viu 
să vorbăscă; dâr câțl-va agențl secrețl ai poliției ii as 

de Borumbescu. b) Reuniunea de cântări din Biserica 
albă cu „filă c^iua triumfală" coră bărb. de Humpel. c) 
Reuniunea de cântări din Cacova cu „Fântână cu trei 
isvoră" coră mixtă de G. Dima. d) Reuniunea de cân
tări din Mercina cu „Junimea parisană* coră bărb. de 
Adamă. e) Reuniunea de cântări gr-or din Varadia 
cu „Susă opin'-ă* coră mixtă de I. Vidu. f) Reuniunea 
de cântări din Oravița cu .Coră finală' din opera ,0 
nbpte in Granada* coră mixtă de Kreutzer. g) Reu
niunea de cântări „Unirea" din Varadia cu .Marsellai.se" 
coră bărb. de Buget de Lisle. h) firâși reuniunea de 
cântări din Biserica albă cu „Germania jună in Africa" 
piesă teatrală comică in 2 acte de F. Wenzel, trad. de 
C Strimbeiu. 26 (14) Septemvre: 1. Diminăța la 9 bre 
ședința a 11 a adunărei generale. 2. Săra la 8 ore bală 
in sala Otelului «Corona ungurâscă.' Ordinea jocuri- 
loră: Înainte de pausă: 1. Ardeleana. 2. Valse. 3. Qua
drille. 4. Măsărica și Colo. 5. Bolea tremplente. 6. Hora. 
7. Temeneaua. 8. Quadrille. După pausă: 1. Hora. 2. 
Valse. 3. De doi, pe pieioră și Colo. 4. Quadrille 5. 
Bolea mazur. 6. Ardeleana. 7. Quadrille. 8 Bolea re
pede. Brețurile de intrare: La concertă și representa- 
țiunea teatrală: loja 1 11 parter focă de șezută 60 cr., 
de stată 40 cr.. galeria 30 de cr. de persbnă. — La 
bală : de fa mii iă 2 II. de persbnă 80 cr. — Atâtă con- 
cerlulă cu representațiunea teatrală, câtă și balulă se 
dau in favorulă fondului de teatru. Suprasolvirile se 
voră chita publică. Bilete inainte se potă căpăta la 
domnii: Șandoră BavlovicI, I. E. Țâranu, Georgiu Apos- 
tolescu, Demetriu Pocreanu junioră, Ionă Mătăserană in 
Oravița montană, Ales. Berceană și Ionă Călină in Ora
vița română, eră săra la Cassă.

—x—
Boporațiunea dinLosoncz e cuprinsă de grbză. 

Se vede că s’a decisă de cătră o ligă secretă nimicirea 
orașului. Cu to'ă veghiarea cetățeniloră, miliției și po
liției, cari Z' Șt nbpte suntă pe picibre, in fie-care di se 
întâmplă incendiurl. Deja s’a luată hotărirea, a se în
trebuința celă mai radicală mijlocă pentru restabilirea 
ordinet: statariulă. Fișpanulă comitatului Neogradă, 
Abraham Gyurky, s’a dusă la Besta, ca sg obțină dela 
guvernă proclamarea statariului. S’a pnsă și ună preță 
de 500 fl. pentru descoperirea vre-unui incendiatoră, 
prinsă asupra faptului.

—x—
Impgratulă Wilhelm a avută Joi o syncopă (leșină) 

pe timpulă prânZului oficială dată in Stettin. Maiestatea 
Sa a fostă nevoită sg părăsâscă sala.

Direcțiunea institutului pedagogică din Caransebeșă 
scrie in .Foia Diecesană* : Domnulă colonelă ces. reg. 
Teodoră Ser a cină, staționată în Cernăuți, a bine
voită a dărui pe sema cabinetului de naturalii ală insti
tutului pedagogică dieeesană din Caransebeșă o colec- 
țiune fbrte prețibsă conslătătbre din 398 piese de calop- 
tere și lepidoptere. Colecțiunea conține indivizii aran- 
giațî după gentilă, specia și varietățile loră și este rodulă 
unei lucrări perseverante, îndelungate și minuțibse. În
semnătatea cea mare, ce o are pentru Invgțămgntă 
înfățișarea în natură a corpuriloră naturale este mai 
pe susă de orice întrebare. Cine cunbsce succe- 
sulă dubiosă la folosirea ilustrațiuniloră, fie acelea ori 
câtă de esacte, acela va pută sg prețuiâscă valbrea do- 
națiunei d-lui colonelă Seracină. Brimgscă d-)ă colo
nelă și pentru acesta repețită dovadă de interesulă no
bilă, ce-lă are pentru înaintarea învățământului scble- 
loră nbstre, cea mai adâncă recunoscință."

—x—

FOILETONU.
(54j Misterele Veneției.

de Edouard Didier, traducere de Ioană S. Spartali.
XVIII

Tribunalulu Avogadoriloru.
Insă aci nu numai că este indoiâlă, dâr este ne

putință materială ca podestatulă sg fi săvârșită cumva și 
crima care i-se impută acum. Așader dâcă sunteți siliți 
să admitețl sosia în aceslă din urmă atentată, trebue 
asemenea s’o admitețl și în atentatele de mai nainte. 
Ori cum ar fi, este urgentă ca instrucția făcută de no 
bilulă Carlo Bembo să se facă publică, într’ună interesă, 
care învederată este ală justiției.

Când SenatulO sancționâ deliberarea acăsta, tblă 
lumea din Veneția putu sg afle că din ancheta făcută 
resultau acestea:

Podestatulă Padovei nu părăsise nici o clipă tem
nița, și, prin urmare, omulă care de astădată lovise pe 
Felice Badoer nu putuse fi Batista Maitinengo.

Ș'apoi, tbte imprejurările făceau cu neputință a se 
proba vina podestatului. Singurii doi martori cari ilă pu
teau sdrobi pieriseră. Felice Badoer, lovită de mbrte, după 
cum orl-cine creZuse și credea încă în tabăra dela Villa- 
franca, fusese pusă într'o litieră escortată de ună călu- 
gără, care trebuia sg ducă pe Felice Badoer in Villa- 
franca. Câluggrulă acesta ceruse ca sg fiă lăsată singură 
cu murindulă pentru ca Felice sg i-se pbtă mărturisi 
dăcfl Ișl va veni In simțiri.

Litiera plecase sub paza sfântului omă și a doi 

îngrijitori de catâri, însg n:cl unulă din ei nu aj insese 
în orașă și nimeni nu scia ce se făcuse călugărul și rănitul.

Pe de altă parte și gondolierulă Ri :ardo se făcuse 
nevgZută și nimeni nu mai șcia nimieă despre dânsulă.

In Cousiliulă de Qece majoritatea voise sg vaZă pe 
podestată spălată de orl-ce vină. Cu incetulu Consiliulă 
ajunsese la siguranța, că era fbrte anevoe a limpeZt vreo
dată afacerea acesta și că podestatulă nu putea fi osân
dită, fundă-că lipseau probele materiale. Atunci Consi 
liulă luă o holărire care mira pe toți câți erau convinși 
că cri l,)ece voiau sg nîibușaseă procesulă. Consiliulă 
celă mare se lepăda de afacere și însărcina tribunalulă 
avogadoriloră ca sg dea cursă afacerei, declarândă că 
audiențele voră fi publice. Așa că totă lumea din Veneția 
începu sg laude pe Consiliu că este imparțială.

Procesulă acesta așteptată cu așa de multă nerăb
dare de poporulă venețiană se înfățișă.

Podestatulă veni in fața judecătoriloră cu o dem
nitate modestă care ii câștigă tbte voturile. Cum putuse 
omulă acesta, așa de trufașă și imperiosă, sg-șl modifice 
atitudinea sa? Cum consimțise elă sg se înfățișeze fără 
falsă umilință în fața unui tribunal compusă nu din 
egalii săi, ci din inferiori chemați sg-lă judece?

Nu trecu multă și opinia publică, — marea ne
statornică — se pronunță aprope în unanimitate In la- 
vbrea podestatului Padovei pe care pănă atunci ilă sciibise.

I'esbaterile erau încurcate și numeroșii martori che
mați ca sg le lumineze nu puteau nicidecum sg isbutgscă.

Cei dintâiu martori erau musafirii banchetului dată 
de podestată în proprietatea sa [sola Bella. Însg nu șl 
aduceau bine aminte. Nu cutezau nici sg tăgăduiască 

nici sg afirme că au vgZută totă inlr’o vreme doi Mar 
tinengo Afară de asta, mai toți mărturiseau, cu o in
genuitate care de multe ori făcu și pe auZitoră și pe 
judecătoră sg zimbâseă, că bâuseră așa de multă vină 
la acelă banchetă, incâtă li-se tulburase râu mințile.

Numai doi ori trei dintre martorii aceștia relativă 
la inlâiele omoruri s’arătaseră la începută mai afirma
tivi. însg in fața noului omoră dela Vilta franca, ce nu 
putea fi atribuită podestatului care era închisă In temniiă, 
ișl retiăgeau aprbpe tbte declarațiile.

Intru câtă privea însg omorulă dela Villafranca, din 
potrivă, doposițiile erau unanime și concordante. Era ade
vărată că Maitinengo trecuse salutândă pe dinaintea sta
tului majoră generală și iotă Martinengo lovise puține 
minute după aceea pe Felice Badoer în fața a peste 
5000 de persbne adunate. însg fiindcă ârășl ancheta de
monstra că podestatulă nu putuse părăsi temnița, trebuia 
admisă dreptă adevărată declarația lui Maitinengo din- 
nainte de ultima crimă.

Prin urinare dăr se părea cu neputință a se do- 
bândi osândirea podestatului.

Martinengo se apgra lără năcasă. Ca oricărui altă 
omă, lucrurile i se păreau neexplicabile in seria crimeloră 
cari îi erau nlribuile. Dâr ce putea elă? Dăcă elă nu 
era victima apnrențeloră — după cum pretindea—atunci 
era ună criminală mare și negreșită trebuia lovită.

Desbaterea metgea greu prin urmare, când apăru 
camerista fiicei Adriatieei.

Atunci se Intimplă o scenă grozavâ.
In locă să răspundă intrebăriloră cari i se făceau 

și In locă să ’șl facă deposiția, Fiamelta. după ce se ui-
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Gendarmeria a puști mâna deunădile in Covasna 
pe vestitulă pungași Morifz Bolii, care cutreera re
gulați! târgurile anuale din Bra.șovă S?;>si Sân-Georgl, 
Baia mare ș. a M iritz tocmai pungi.șise de 35 (I. pe 
Franz Opra din Zabola.

Gestiunea bulgară.
După o telegramă din Constantinopole, în sterile 

politice se atribue o mare importanță ultimului consiliu 
privată ținută la Pdrtă sub președinția lui Arif-pașa pre
ședintele consiliului de stată, a lui Said-pașa ministrulă 
afaeeriloră străine, și a lui Ejevdet-pașa ministrulă de 
justițiă. In acesta consiliu, care a ținută două dile, dis
cuția a fostă asupra răspunsului principelui de Bismarck 
cererei de mediațiune făcută de Turcia. De asemenea 
că la eșirea acestei conferințe ună maz bata coprintjendă 
resoluțiunile luate, a fostă adresată Sultanului.

Der nu s’ar putea afirma cu exactitudine in ce con
sistă. Din sorginte de ordinară bine informată se află, 
că Porta a afirmată încă odată holărirea sa de a căuta 
o soluțiune a crisei bulgare pe basa tractatului dela Ber
lină și de a păzi drepturile sale de suzeranitate asupra 
principatului bulgară. Sublima Pdrlă se va uni la orice 
modă de soluțiune, care va fi admisă In unanimitate de 
marele puteri și care ar ave dreptă principiu respectulă 
tractatului dela Berlină.

Cercurile oficiose se apără în contra imputăriloră 
cum că Pârta ar ti patronată propunerile Rusiei; se de
duce der din acâstă considerația că Rusia fiindă singura 
putere, care a formulată propuneri nete, era de datoria 
Porței de a le comunica puteriloră și astfelă ea a recursă 
a mediațiunea Germaniei.

Puterile continuă a fi in neînțelegere în privința 
soluțiunei de dată cestiunei bulgare. Austro-Ungaria, 
Italia și Anglia totuși se opună vederiloră rusesci.

D. Blank, ambasadorulă Italiei, în întrevederile ce 
a avută cu marele viziră și cu Said-pașa a espusă eri 
vederile guvernului său, cari suntă în același timpă și 
ale Austro-Ungariei și Angliei și pronunțată cu vioiciune 
in contra punctului de vedere r>.sesnă.

După „Corespondența politică’, Părta pare hotărîtă 
a nu face demersuri ulteridre; ea va aștepta resultatulă 
alegeriloră Sobraniei.

Ca în Asia.
O nouă dovadă despre stările asiatice ce domneseă 

în Ardeală nl-o dă următorulă casă ce i se comunică 
din Făgărașă foiei „Siebenburgisch Deutsches Tage- 
b'.att

,La 8 c. sosi aci o respactabilă societate pentru 
ca să vineze in munții Făgărașului; in ea era și contele 
Gabor Bethlen. De astădală îșî aleseră domnii munții 
Drăgușă ca locă de vânătăre. La sosire in acesta locă, 
societatea vru să dea la pășune caii. Atunci apărură 
cățlva Români din comună și declarară societății, că 
n’are nici ună dreptă a-șl da la pășune caii, fără plată. 
Societatea insă refusă a plăti, (jicândă că solgăbirăialulă 
âre să plăfăscă despăgubirea. Dăr Românii nu se in- 
voiră cu acesta și cerură să se dea imediată despăgu
birea, ceea ce avu ca urmare, că afacerea degenera în 
îneăerare. Românii fugiră, afară de unulă, care fu le
gato și ținută peste nâpte sub pază. In dimtnăța ur- 
mătâre Iu predată gendarmeriei, care la rendulă ei îlă 
predate judecătoriei din Făgărașă.“

Adecă tolu Românulă bătută și întemnițată cu 
totă dreptulă său! Ce miseriă!

„Kronstadter Zeitung* incă nu-șl pote înăbuși in 
dignarea și dice :

„Asta i erășl o stianiă ilustrare a justiției ungu
resc). Societatea de venătdre s’a făcută vinovată de o 
conturbare fățișe a posesiunii și Românii au fostă de
plină îndreptățiți a alunga de pe pășune pe conturbă- 
torii poseslnnei. Dăcă în urma acăsta a fostă arestată 
cineva atunci ar fi trebuită să se întâmple acesta cu 
societatea de vânătore cu fișpanulă Bethlen cu totă.'

TaaportVLlVl
primului secretară Ioană Popă Reteganulă, călră On. co- 
mitetă de ajutorare cu abecedare și legendare a ele- 
viloră săraci dela stolele române rurale, cu reședința in 

Rodna veche, Transilvania.

bj După constituirea comitetului: Ună Bucurescian 
3 fl., d-nii Floriană cav. de Porciusă din Rodna 1 fl., 
Inoeențiu Clain Porciusă din Rodna 50 cr., domna Su- 
sana Porciusă văd. Mărcuși din Rodna 50 cr., d șâra 
Rafila Porciusă din Rodna 50 cr., domnii fosifă Nemeșă 
preotă in Lugoșulă rom. 1 fl., Mihaiu Domidi direct, 
scol. Sân-Georgiu 1 fl., Clemente Lupșană casar. banc. 
Transilv. Aradă 1 fl., Candin Davidă dir. de mine Bu
ciumă Sesa 80 cr., d-na Lucia Grapini preotâsă în 
Rodna nouă 1 II., d-lă Ștefană Cardană din Rodna ve
che 20 cr., Gerasimă Domide preotă în Rodna veche 1 
fl, Solovestru Mureșiană înv. 1 fl., d-na Luisa Issipă 
50 cr., d-nii Ioană Issipă proto-jude 1 fl., Dionisiu Lo- 
gină sub-not. 1 fl., din Rodna veche, d-șăra Sabina 
Grapini din Rodna nouă 10 cr , și d-nii: Frații Stănescu 
20 ii., Dimitrie loncioviciu 10 fl, Gr. Birea 10 fl., P.
M. Zănescu 10 fl., G. M. Zănes.m 5 fl., Verdulă (colee- 
tantele) 20 II.. din Bra.șuvă, Teodoră lndre preotă în 
Șomcuta mare 1 fl., lonă Petrișoră preotă in Șomcuta 
mare 1 fl., Alexandru Nestoră preotă 40 cr., lonă Nes- 
toră preotă 40 cr, Alexandru Petri paroehă 50 cr., 
Ioană Mureșană 50 cr., Nieolau Nilvană advocată 50 cr. 
Vasiliu Dragoșă advocată 50 cr., Vasile Marcu advocată 
50 cr., Dionisiu Brană parohă 50 cr., Bocsanczy comer
ciantă 20 cr., Herskovics Moise 20 cr., Hersch M. losef 
20 cr., Ludovică Mană apoteeară 50 cr., Augustin Sab6 
suprefectă 50 cr., Hirsch Nathan 20 cr., ERe Popă co- 
lectantele dela mai multe persone, solvi posta și 40 cr.
N. Mâneguță paroch in Poiana Sibiiului 1 fi. 20 cr.,
Pantelimonă Domide c. r. cap. pens. în Rodna 1 fl., 
d-na Elisabeta Domide soția d-lui căpitană Rodna 1 fi., 
d-ni: Leonă Domide c. r. maioră la reg. 5 Bosnia 1 fl , 
fosifă Bală paroehă în Ilva mare 1 fl., Prin coleetantele 
Petru Poenariu înv. in Mercina, p. u- Varadia 1 fl. 80 
cr., Dela Clericii din Gherla 5 fl. 40 cr, Prin colectan- 
tele fuliu Crainic din Urisiulă inferioră 5 fl. 20 cr. Suma 
115 fl. 70 cr. Cu cei adunați înainte de constituirea 
comitetului, în sumă de 30 fl. 70 cr., Suma totală 146 
fl. 40 cr. (Va urma.)

Avisft. A< ei onorabili domni, cari din indepăitare 
mai mare ară ave voiă a ne onora cu presența loră la 
adunarea geneială pentru (ondulă teatrală română, ți
nând in 25 (13) și 26 (14) Septemvre a. c. in Oravița, 
suntă prin acesta poftiți, ca în privința cortelului celă 
mai târejiu până în 23 (fl) Septemvre să se însinue 
subscrisului, căci altcum comitetulă de incortelare declină 
dela sine răspunderea pentru ori și ce înconvenientă.

Pentru comitetulă de incortelare
B. Munteanfl, președinte.

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

ROMA, 17 Septemvre. — Dela 12 până 
inclusive eri s’au ivitu 56 cașuri de coleră. In 
Messina s’au ivitu de Sâmbătă pănă eri 253 ca
șuri de coleră, între care 113 mortale.

LONDRA, 17 Septemvre. — Pe calea fe

rată aprdpe de Doncaster s’au isbit.u două tre
nuri de persdne. Suntă 20 morțl, 70 răniți.

CONSTANTINOPOLtJ, 17 Septemvre. — 
Agentulfl bulgară comunică, că f6ia „Bulgarul11 
a fostă suprimată, editorulu trasă în cercetare 
judecătortiscă, dr prefectulu din Rusciuk destituit.

VIENA, 17 Septemvre. — Esploratoruld 
africană Holub a sositu asdră aci și a fostu pri
mită cu însuflețire.

STETTIN, 17 Septemvre. — împăratule 
germană a asistată la manevre 21/» 6re.

DIVERSE.
0 poveste persană. — D. Aanatole France, intr’ună 

aitieolă publicată în tjiarulă >Le Temps’ asupra d-lui 
Thiers ca istorică, povestesce următorele: Când tînărulă 
principe, discipulă ală doctorului Zeb, urmă tatălui său 
pe tronulă Persiei, chemă pe toți învățații din regatulti 
său și înlrunindu-i le cjise: DoctorulO Zeb, profesorulfl 
meu, ml-a spusă, că suve’anii s’ară espune Ia mai pu
ține greșeli dâcă ar fi luminați de esemplulă trecutului; 
Etă pentru ce voiescă să studieză analele popărelortj. 
Vă ordonă să compunețl o istoriă universală și să nu 
negligeați nimică pentru ca ea să fiă complectă. Invățații 
făgăduiră și se puseră îndată la luoru. După treizeci 
ani se presentară înaintea regelui urmați de o caravană com
pusă de 12 cămile încărcate fiăcare cu câte 500 de vo
lume. — ’D-loră, (fise regâle. Vă rămână fdrte îndato
rată, dăr sunt prea ocupată eu afacerile guvernului. De 
altă parte pe când d-v6stră ați lucrată, eu am veghiatQ 
intr’ună, și presupunândă chiară că am să moră plinii 
de vieță, nu potă nădăjdui să am încă timpă să potă 
ceti o istoriă atâtă de lungă Bine-voiți decî a-ml face 
din ea o prescurtare'. Academicianii lucrară încă 20 
ani, apoi aduseră regelui 1,500 volume pe trei cămile.
— ,Sire, <Jise decanulă cu o voce slabă atâtă din causa 
muncii câtă și a vârstii, ătă noua nostră lucrare. Cre- 
demă că nu amă omisă nimică esențială’. — »Se păte 
răspunse regele, der mai scurtați-o încă, și nu întăreați 
multă'. — ,In adevără, că ei întârejiară atâtă de pu
țină, îneâtă nu se întârseră- decâlă peste 10 ani și de 
astă dată numai cu o lingură cămilă încărcată cu 500 
volume.< — «Mă măgulescă fârle, (Jise decanulă. că am 
putută prescurta câtă se păte mai multă*. — ,Nu în-, 
deajunsă, răspunse regele. Sunt la sfîrșitulă vieții mele. 
Prescurtați decă puteți câtă mai multă, pentru ca să- 
sciu mai nainfe de a muri istoria 6meniloră<. Peste 5 
ani să văcju decanulă trecendă pe dinaintea palatului, mer- 
gândă în cârjl și ținendă de căpăstru ună măgărușă, 
care ducea pe spinare o carte mare. — .Grăbesce-te, îi 
ijise ună ofițeră, regele este aprâpe să moră’. «Intr’ade- 
vără, regele care era pe patulă său de morte, privi pe 
decană și cartea lui cu o privire stinsă, și-i <}ise oftândă:
— ,Așa der voia muri fără ca să sciu istoria ămeniloră I
— „Sire — răspunse decanulă, aprâpe totă atâtă de 
muribundă și dânsulă, — voiu să o resumeză în trei 
cuvinte: Se născură, suferiră, muriră!’.

Lugubră glumă. — Cu prilejulă înmormântărei vic- 
timeloră focului dela teatrulă din Exeter, preotulă în locă 
să cânte «Veciniea pomenire’, începuse să intoneze pe 
• Isaia dănțuieșce’. Pricina acestei lugubre glumi e că 
popa beuse prea din cale afară. Poporația nu voi să țină 
semă de acăsta, și de nu era poliția, popa, era să fiă 
omorită.

Editoră: Iacobfi Mureșianu.
Redactoră responsabilă : Dr. Anrel Mnresiann

tase o clipă fixă la podestatulă, începu să tremure ca varga 
și să suspine:

— O dragulă meu Ricardo! seumpulă meu Rieardo!
Când președintele o invită săgse liniștâscă:
—- Ei, stăpâne, cum vrei să mă liniștescă, când eu 

sunt care am trimisă pe bietulă Ricardo la pierzare și 
cu tâte acestea sciam că pumnalulă ucigașiloră îlă pindea 
încă și eu nu mai eram acolo ca să-i sară intr’ajutoră ! 
răspunse ea iute.

IczaJaru i se observă cameristei, că nimică nu proba 
că Ri-ardo căzuse in cursă, nimică nu o putu liniști și 
nu putură scote nimică altceva dela dânsa decâlă sus
pine. De aceea Fiarnetta fu trimisă pe bancă fără ca 
să’șl fi putută face deposiția.

In sfârșit apăru acea pe care o așteptau tote privirile. 
Veneția, fiica Adriaticei, intră în sala tribunalului 

avogadoriloră.
In auditoră se făcu o mișc re mare când fu vârjută 

așa de frumâsâ și de palidă, în lungile ’i haine de doliu.
Cum ajunse lângă bară, rămase nemișcată, așlep- 

tândfl să fiă întrebată și îndată ce se potoli murmurulă 
de simpatiă, care o primise la intrare, președintele o în
trebă pe Veneția, ce știa ea relativă la crimele de cari 
era a^usată contele Batista Marlinengo, podestată ală 
Padovei.

Fiica Adriaticei pănă atunci se prefăcuse că nu 
vede pe Martinengo. Se intărse acum spre elă și Inlin 
cjândo brațulă:

_  Afirmă, că omulă acesta este ucigașulă lui Fe- 
lice Badoer! cjise ea cu o voce adencă. Elă a vrută 
se lă lovescă ântâia <5ră în <Jiua logodnei ndstre puindă 

să’i arunce în capă ună bolovană de piatră pe stradele 
Padovei. In timpulă călătoriei elă a pusă focă casei 
unde credea că dormea Feline; ală a vrută să-lă înece 
și să’i spargă eapulă in laculă de Garda; și în cele din 
urmă, văcjândă că niciodată n'a reușită, a cumpărată pe 
paznicii temniței, unde este închisă, și a indrăsnită să fugă 
pentru câteva cjile ea să se ducă să omâre pe căpitanulă 
Felice Badoer în mijloculă soldațiloru săi, in fața intregei 
armate strânse în tabără la Villafranca.

Prin vorbele acestea din urmă era indirectă vizată 
guvernulă Serenisimei Republici; de aceea președintele 
tribunalului avogadoriloră întrerupse pe Veneția, ca să’i 
(fică cu ună felă de imputare:

— Signora, acusările in contra podestalului au fostă 
formulate îndelungă de mai ’nainte Încă. Acum noi cău- 
tămă probe. Ești în stare să dai tribunalului probe?

— Nu, n’am probe / <}'se Veneția descurajată; — 
însă vă spună încă odată, că simtă mâna omului aces
tuia in totă șirulă de crime. .

Signora I...
— Ce felă! <4'se fata întrerupând? pe președintele 

cu o nespusă vehemență — d-ta nu citești pe fruntea 
sa că omnlă acesta este ună monstru? Ântâia <5ră când 
s’a înfățișam înaintea mea in schitulă Feteloră Nobile 
din Padova o groză instinctivă m’a făcută să facă ună 
pasă înapoi. La spatele lui vădusemă limpede fantomele 
crimeloră sale de mai ’nainte, fantome cari rni-lă arătau 
cu degetulă și păreau că ’ml 4>cCi: I» sema! ia semă I 

Podestatulă tresări când auiji vorbele acestea ciudate 
Președintele llă întrebă:
— Ce ai să răspunzi?

Podestatulă, în locă să se indigneze, după cum se 
aștepta oricare omă, declară cu multă liniște și blândețe, 
că n’avea ce să răspundă unei deposiții, care nu avea 
nici o basă și In care lipseau cu desăvârșire probele. Pe 
urmă 4>se vorbele acestea, cari făcură o impresiă adâncă 
in auditoriu:

— Eu iertă durerea signorei, chiar când în durerea 
sa insultă in locă să demonstreze, chiar când povestește 
halueinările sale, cari provină din ascetismulă unei edu
cații de schiță. Insă noi suntemă în fața unui tribunală 
compusă din judecători venețianl, cari pretindă altceva, 
er nu visurile mistice ale unui crieră bolnavă pentru a 
lace să ca<)ă eapulă unui omă, fiă eapulă acela chiar 
eapulă lui Batista Marlinengo.

După ce aeusatulă cjise vorbele acestea cu o milă 
disprețuitâre, președintele se intârse spre Veneția și-i <jise :

— Ai aucjilă câtă de moderată a vorbită podesta- 
tulă. Imită’lă! Stăpânește-țl iritația și dâcă ai probe, a 
venită vremea ca să le arăți tribunalului.

— Probe! încă odată vă spună, că nu am probe! 
— răspunse Veneția. — Insă sunt fârte sigură. Câtă 
privesce însă probele — <}ise ea răspundândă unei miș
cări a podestatului — așteptă ca Dumnecjeu, pe care-lă 
rogă (jt și nopte, să mi le dea. Intr’ânsulă îmi pună tâtă 
speranța mea.

— Și speranța acăsta se va îndeplini I <jise o voce 
din fundulă sălii.

Se făcu o mișcare mare și ună călugără cu gluga 
pe capă, trecu prin mulțime și s’apropiâ de bară.

(Va urma.)
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OuriuIA ta bursa de VUau Bum <le Bucuresci.
din 14 Septemvre st. n. 1887

Rentă de aură 5% . . . 100 32 , Bonuri croato-slavone . . 104 75
Rentă de liârtiă t>% . . 87.20
Imprumutulă căiloră ferate

ungare..........................152 — I
Amortisarea datoriei căi-

loră ferate de ostă ung.
(1-ma ein isiune) ... 98 40

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

Amortisarea datoriei căi-
loră ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) . . . .114 59

Bonuri rurale ungare . . 104.70 Act. băncel de credită austr.282.50 
1 —. - Galbinl

împărătesei ...................5.92
”1 .... 9.95

Despăgubire p. dijma, de 
vină ung.......................... 100. —

împrumutul^ cu premiu 
ung.................................... 122 -10

Losurile pentru regularea
Tisei și Segedinului , 123 — 

Renta de hărtiA austriacă 81 15 
Renta de arg. austr. . 
Renta de auro austr. . 
Losurile din 1860 
Acțiunile băncet austro- 

ungare..........................88-4 —
Act. băncet de credită ung. 287.50

82 6ă 
. 112 85 
. 136.—

Cump.

Cota oficială dela 1 Septemvre st. v.

Renta română ^5%)
Renta rom. amori. (5°/0)

91»/.
95>/4

» convert. O’>°/o) 89%
Impr. oraș. Buc. (20 fr.) 35—
Credit fonc. rural (7°/c) 104’/,

» „ n (5°/o) • 89*/,
» > urban (7°/0) . . 103%
» , (6%) . 94—

1887.

vend.
92%
95%
99%
36 —

105'/,
90% 

103’/,
95—
87%

ouuuri ruiaie uugaiu . . ni /u Act. batlCC. .... -
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.70 ărgintulă _ .
Bonuri rurale Banat-Ti- îmnărătesci

un?»................................ 104 20 Napoleon-d’orl
Bonuri cu cl. de sortare 104 20 Mărci 100 împ. germ. . . 61 50
Bonuri rurale transilvane 104 30 Londra 10 Livrea sterlinge 125 90

’ (5°/o) ■ 87—
Banca națională a României 500 Lei -------
Ac. de asig. Dacia-Rom. —

< » » Națională —
Aură contra bilete de bancă . . 14.—
Bancnote austriace contra aură. . 2.01

14.’/,
2.02

Carsulu pieței Brașovu
din 16 Septemvre st. u. 1887.

Bancnote romănescl . . . . Cum p 8.66 Vend. 8 68

Vririut româno < . . . . • 8.60 » 8.65

Napoleon-dori..................... • • 9 94 . 9 98

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

Imperiali............................. > 10.21 . 10.26

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

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

„ • » 5’/. • n 98.— - 99.—
Ruble Rusescl..................... > 110.— » 111.%

Oisconlulă ... » 7— 10°/, pe ană.

Pentru fumători de țigări
Braunstein freres.Fabrica

• AtOI WRBJAdH nl •WTItHtra»

i

' IRAUNSTEIM FRtMES *

în Paris 65 
Boulevard 
Exelmans 
produce

Hârtiile 
de 

țigară 
cu mărcile aici 

tipărite

ORICE CONTRAFACERE A ACESTEI 
HARTil SEVA UKUAKI COHIORN

OtPCSE 8^8.6. ..Ha-ff ni .Oi-'»/$!A 
Q13 Sfl’S V Ț! V ’JAK' G) Gf.3 62 iii

o© Raaotu)
Frații BRAURSîEîÂ 

SINGURI fAQKlCAHTi 
----- Paris-------  

otvasfs.M.ci.nuiîaincu<u»«iî y

200 fl. v. a, asemenea solvintjl în rate lunare anticipative totîi din fon- 
duliî scolastica confesională și 3° lemne de focii.

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

Suplicele provătfute cu susii numitele 
senatulu scolastică confes. locală până în 24 
săra. Cele întârziate nu se voru considera.

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

V.- Președintele:
Iac o bă Majore» nu,

preotă cooperatorii.

documente au să între la
Septemvre a. c. la 6 <5re

gr. cal.

Notară ad boc:
Filipft Loginu.

3—3

3125/1887. sz.

Ărveresi liirdetmenyi kivonat.
A fogarasi kir. mint tkvi hatosâg kozhirre teszi, liogy Turku 

Jânos fogarasi lakos vegrehajtatdnak Foldvări Serban Iuon ăs neje Ser
bau Eva sz. Avram vegrehajtâst szenvedo elleni 50 frt. lokekoveteles ăs

„Dorobanțul!!”„Les demieres Cartouches"
cari au fostO declarate, de cele dintâiu autorități sciențifice din Austria și
Ungaria pe ba<a analiselorfl făcute, absolută libere de ori ce materii vătă- 
mătore sănătății și ca hârtia de țigări cea mai ușoră și cea mai bună, ce a 
esistatu vreodată. Deorece și la noi domnesee convingerea că pentru țigări 
bune, în prima liniă calitatea hârtiei de țigări este dă’ătore de măsură, hârtia 
de țigări ,Les dernieres Cartouches» .și ,,Dorobanțulu“ a devenită din ce în 
ce mai plăcută, și se p6te găsi la tote firmele mai mari. Veritabilă este nu
mai aceea hărtiă, a cărei etichetă se asemănă cu cliseulă și care are firma 
„Braunstein Frâres.“ Fabrica a deschisă ună depositâ pentru servirea promptă 
a mușteriilorO, sub firma comercială protocolală în Austro-Ungaria: Braunstein 
freres, Wien, 2. Bez, Negerlegasse 8. 9—12

î vis ti.
lini permită a face atentă pe Onor, publică, că 

Zarafla mea (cassa de schimbă) din Sibiiu mi-am 
strămutat’o din Strada Urezulni (Reisper-Gasse) Nr. 11 în 
Ulița Turnului (Sag-Gasse) Nr. 38 și recomandă Za- 
ralia mea pentru cea mai solidă cumpărare și ventlare, 
atâtă de bani românesc! câtă și rusesc! de aură, argintă 
și hârtia.

Am tote speciele de losur!, chiar și pe plată în 
rate, în condițiunile cele mai contante, precum și pro- 
messe pentru tote tragerile (sorțirilo). Rogu pentru nume- 
rosă clientelă.

e e e e e e s e
&

i
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L. Ph. Adler,
Zarafii (schimbători) de bani.)

Sibiiu,
Ulița Tur n u lui N r. 38.

e*S

Coacursu.
Pentru ocuparea aloră două posturi de învățătorii la scdla confes. 

gr. cat. română din Nepos, vicariatulă Rodnei, prin acesta se eserie con
cursă sub următdrele condițiunl:

1. La postulă primă de învățătorii se va solvi unu salaru anu
ală de 240 fl. v. a. solvin^I în rate lunare anticipative din fondulă sco
lastică confesională, cuartiră naturală precum și 3° lemne de focă.

2. Postulă ală doilea e împreunată cu ună salarii anuală de

Nr. 35—1887.
s. scol. c.

ezennel elrenilelte, ăs

jâr. ii fin ti văgrt‘liajtâsi iigyăben a brassoi ki r. torvănyszăk (a fogarasi
kir. jaiâsbirdsâg teriiletăn levo Foldvâron fekvo, a fold vâri 95 sz.. tjkben
A + a foglalt

hr. sz. kikiăltâsi hr. sz. kikiăltâsi hr. sz. kikiăltăsi hr. sz. kikiâllăsi
ingatlan ârhan ingatlan arban ingatlan ârbau ingatlan ârhan

172 3 frt. 3352 1 frt. 5734 5 frt. 8060 70 kr.
262 160 n 3358 1 a 5936 1 a 8098 22 frt.
263 18 „ 3982 1 a 5957 3 a 8301 87 „
889 90 kr. 4078 4 „ 6106 1 a 8313 90 „
950 15 frt. 4503 4 „ 6368 3 „ 8626 80 „

1254 io „ 457 6/i 1 a 6369 3 „ 9012 40 „
1255 8 4719 4 a 6465 H a 9245 30 „
1582 5 n 4786 2 „ 6855/a î a 9281 60 „
1660 3 „ 4836 2 „ 6908 6 a 9282 60 „
1868 3 „ 4908 2 „ 7221 12 „ 9283 60 „
2055 14 „ 4909 3 „ 7350 8 « 9288 60 „
2715 1 „ 4912 io „ 7482 15 „ 9289 60 „
2975 9 » 5055 3 a 7631 3 „ 726 90 kr.
3153 8 „ 5117 2 a 7721 1 a
3342 1 a 5647 7773 4 „

megjelolt ingatlanhogy a
e.

feunebb
10 drakor Fbldviîr kozseg-

az ărverăst
az 1887. ăvi Oktober h6 8-ik napjân d. 
ben a kbzseg hlizănâl inegtartando nyilvânos ârverăsen a megăllapitott. 
kikiâltâsi (tron aiul is eladat.ni fognak.

Arverezni szândăkozăk tartoznak az ingatlan becstîranak 10%-ât 
kăszpănzben, vagy az 1881: LX. t. cz. 42. §-ban jelzett ârfolyammal 
szâmitott ăs az 1881. ăvi November 1-en 3333. szâtn a. kelt igazsâg- 
iigyminiszteri rendelet 8. §-tiban kijelolt dvadekkăpes ărtăkpapirban a 
kîkiildott kezăhez letenni, avagy az 1881: LX. t. cz. 170. §. ărtelmă- 
ben a bânatpănznek a birdsăgmîl eloleges elhelyezesărol kiâllitott sza- 
bâlyszerit elismervănyt âtszolgăltatni.

Kelt Fogaras, 1887. dvi Itilius ho 13 napjtîn.
A jogarași kir. jârăsbirdsăg mint tdekiinyvi hatosăg.

Nagy Lâzâr,
kir. albiră.

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

profesorii de comptabilitate alu unei scoleunîî
gremiale din Brașovfl, unde, pe lângă o educa- 
țiune casnică, elevii voru ii supraveghiațî și în 
diligenta executare a penseloru scolastice. Deose
bită potu obține si lecțiuni private din sciințele 
comerciale și limba francesă.

Doritorii se potfl informa mai pe largă în 
comptoarulu d-nului Andreiu A. Popovicl, 
Strada Scheiloru Nr. 146

Tipografia ALEXI, Brașovu.
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