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ANULU LI

Gazeta iese în tîu-cHro <]i. 
AiwaiKiire pentru Austro-Umna 
Pe unu anu 12 fl.. po șesn luni 

6 fl.. pe trei luni 3 fl.
Penii românia și străinătate: 

Pe unu anu 40 frânei. pe șese 
luni 20 franci, pe trei luni 

10 franci.
Sc prenume râ la tote ofi- 
t-icle poștale <lin întru și din 

nlară și In dd. colectori.
aLonamentulo pentru Rrașovă: 

la administrat iu ne. piața mare 
Nr. 22, etagiulu 1.: pe unu anu 
10 H. pe șese luni 5 fl.. pe trei 

d luni 2 fi 50 cr. Cu dusulu in 
casa: Pe unii anu 12 fl.. pe 
șese luni 6 fl.. pe trei luni 3 fl. 
I'nu esemplaru o cr. v. a. seu 

15 bani.
A tatu Abonamentele câtii și 
inseriiunîle sunt a se plăti 

înainte.

Nr. 39. Brasovu, Duminecă, 21 Februarie (4 Martie) 1888.

WiHn fie 50 Oe am
al îl

„GAZETEI TRANSILVANIEI“.
Apn-Nllșfalen, Februarie 1888.

Presupunendu, că gratularea 
mea purcesă din inimă sinceră la 
adresa ..Gazetei", s'a pierdută prin
tre hârtii tiiind-că s'a trimisă pre 
curendă. anume la ineeputulă a- 
nului 1887. vă rogu a primi acum 
din parte'ml rondurile următore:

Firulă Ariailnei. ce-a condusă 
Națiunea Română prin labirintulă 
suferințeloră la gradulă de cul
tură de afli în decursă de o ju
mătate de seeulă. a fostă „Gazeta 
Transilvaniei". care îșl serbeză 
jubileulă seu quinquagenariu. Sg 
sperămă. că nici ea. nici noi cu 
toții nu vomă înceta de a lupta 
luptă dreptă pentru câștigarea 
drepturiloră nostre naționale, 
arătam der. fraților, nu numai 
vorbe, ci și prin fapte, prin 
jină și ajutoră materială 
rală. că ne zace la inimă 
comună națională.

Cine voiesce scopulă. 
se voiescă și mijlocele.

Numai cei ce lucră coutormă 
acestui principiu potă fi adeverați 
luptători, adeverați Români. Nu
mai aceștia potă procura o dulce 
mângâiere sufletescă primului Ga
zetară Georgin Bariță. numai a- 
ceștia potă incuragia peactualulu 
Directorii ală Gazetei Dr. Aurel 
Mureșianu, pe cari Dumnefleu se-i 
țină la mulțl ani fericiți.

„Gazeta Transilvaniei", primul 
celă mai iubită și celă mai acre
ditată diară română ciscarpatină, 
jubileze barem! de 10.000 de ori, 
totă deuna inse mai 
astădî-

Aceste le doresee 
sinceră

SI

Se 
prin 
spri- 
mo- 

eausa

trebne

cu voia ca

din inima

Preorulu I. H. Boteanu.

Brașovu. 20 Februarie 1888.
Se crede eu pânâ acuma au 

icspimsu tote puterile la nota gu
vernului ruseseu în cestiunea bul
gară. Anglia, se dice, a declarații, 
<-ă nu pote sfătui pe Sultanulă de 
a face vr'iuuî pasa pentru delă- 
turarea prințului Ferdinand, fără 
a lua mai înainte niesurl pentru 
rcgularea cestiunei bulgare după 
călătoria prințului. Representan- 
tulu englesu dela Uonstantinopolu 
a primită instrucțiuni spre a se 
ține în reserva fața cu pasulu Ru
siei. care este sprijinită de Fran- 
cia și de Germania și totă ase
menea- instrucțiuni se dice că au 
primită și representanții Austro- 
l’ngariei și Italiei.

Asttelu situațiunea remâne în
curcată. și nesigură ca și mai îna
inte și de aceea este cam cute
zată părerea, ce-o espriină unele 
(fiare, că cestiunea bulgară și-a. 
perdută caracterulă ei acută. A- 
ccsta părere se întemeiază pe îm
prejurarea. că Rusia n'a putută se 
-c ințelegâ cu Anglia, că este încă 
dețiarte de a im-heia alianță cu 
Francia și <ă prin desastrele fi
nanciare. <-e le-a suferită in urma 

ăderei rapide a < ursului ruble-

loră si nesuceesului planuriloră <le 
a contracta none imprumut.mî cei 
din Petersburg sau mai domolită.

Idilele cele mai deaprope voră 
dovedi decă este fundată părerea, 
că Rusia va deveni de aci încolo 
mai conciliantă in negociările cu 
marile puteri.

Cu privire la situațiunea cre
ată prin tripla alianță a ținntu in 
parlamentulu francesu marchisnlu 
de Breteuil unu discursu forte re
marcabilă. Acestă marebisu a fost 
nu de multă ospele Tarului, care 
l'a primită eu mare distincțiune. 
Pote și acesta a contribuită ca 
discursulă lui se tiă ascultată cu 
mare atențiune și aplaudată de 
cameră, afară de acele pasagie în 
cari d-lă de Breteuil, care e mo- 
narchistă, a criticată stările de 
ai]i ale republicei în raporturile ei 
cu celelalte state.

I)-lă de Breteuil a declarată 
înainte de tote. că densulă nu 
crede in tăria și durabilitatea tri
plei alianțe. Cu tdte aceste Fran- 
cesii trebne se tiă uniți, și față cu 
străinătatea trebne se dispară de
osebirea de monareliiștî și repu
blicani. Elă face responsabilă pe 
principele Bismark pentru înarmă
rile sub a cărora povară geme 
Europa și i]ice, că Francia ar, 
trebui se tragă folosii din acesta 
situațiune, der forma, republicană 
a regimului ei îi îngreueză pro
blema. pentru că o împiedecă de 
a încheia alianțe.

Este de lipsă, adause marclii- 
sulă, ea se înceteze odată nesi
guranța ce-o provocă continuele 
schimbări în ministeriu, mai alesă 
în resoifulă resboiului și ală ma
rinei. Decă vomă li tari, declară 
vorbitorulă, voru veni alianțele de 
sine. Cei din drepta monarehiștii) 
nu voră tace dificultăți, pentru că 
ei în totdenna vor subordina inte
resele de partidă interesului co
mună ală patriei. Francesii trebne 
se dorescă. ca. Tarulă se remână 
judecătorulă arbitru asupra păcii, 
trebne se se folosescă tote. ocasiu- 
nile spre ai dovedi simpatiile, fără 
inse a esagera demonstrațiunile. 
Trebne se-i damă se cundscă, că 
Francesii simtă amicii sei solid! 
der discrețl.

Mai departe d-lă de Breteuil 
se felicită, că raporturile Franciei 
cu Anglia an devenită multă mai 
amicabile și că ceitele cu acestă 
stată suntu mai de totă aplanate. 
Elă constată, că Francia n'are in- 
tențiunl dușmănose față cu Italia 
și spereză. că interesele comune 
in ciuendă voră face cu putință 
o nouă apropiare între Francia și 
Italia.

,,Se ne arătămu," incheiă d-lă 
de Breteuil „ca o națiune, care 
voesce pacea, der nu se teme de 
resboiu și nici că se ne gândi mă 
la ună resboiu ofensivă.,l

Din acestă vorbire se pote con
chide. că Francia pune mare preță 
pe amiciția cu Rusia, der că de 
o alianță ruso-francesă nu pote fi 
vorba, pentru că Tarulă nu are 
încă destulă încredere în regi mulă 
din Francia. ..Der se fimă mimai 
tari, căci atunci alianțele voru

veni de [sine," - aceste cuvinte 
espriină mari speranțe in viitorea 
constelați tine a contra-a lianțeloră.

Totală depinde der dela viii 
torea grupare a puferiloră. eăe, 
decă Rusia va remâne isolată- 
este clară că cu greu se va în
cumeta a ataca puterile aliate.

Tratatulu de regulare a granițe- 
loru austro-ungare-române.

. Urmare.!

După deputatulu Beothy vorbi :
Ministrulii-președinte Tisza : Depu- 

tatulu Beothy a luatii în aperare drep- 
tnlii parlamentului imgurescti de a res
pinge ori a primi tractate internaționale. 
Der acești! dreptă nu l'a contestată ni
menea. Tractatele internaționale însă nu 
simtă tote de aceeași natură, acela care 
vre ca acestă țeră în casă de mari eve- 
mmente politice să aibă garanții, nu va 
pute presenta ca principiu generali!, că 
nu pote esista nici ună tractată interna- 
ționalu, care fără a fi înarticulată, se tiă 
valabilă. Când am disă, că guvernulă 
nngurescă nil pote retrage acestă tractată, 
acesta nu însemneză a i-se recunosce gu
vernului omnipotența, căci legislativa îlă 
pote respinge. Der atunci, când guver- 
nulil n'ar pute face să petrandă prin 
parlamentă tractatele ce le încheiă, a- 
t.uncl n'ar mai încheia nimenea tractate 
cu noi. Și decă guvernulă ar retrage 
proiectulă. opositia i-ar imputa, că prin 
procederea lui a umilită vada regimului 
nngurescă (Aplause în drepta. 
dicerl în stânga și în stânga

Cont.ru- 
extremă).

Primirea tractatului e in iuteresulă 
țerii. Înainte de ce justifică, că dintr’tum
ori altă espresiune greșită nu se pote 
nasee nici ună pelicula pentru ființa de 
stată a Ungariei, trebne se îndreptă o 
rătăcire a deputatului Gyorffy, și acesta 
cu atâtă mai multă, cu câtu aserțiunea 
sa a conținută față cu statuii! vecinii o 
învinuire, care de sigură amăresce pe 
orl-ce Ungurii. A disă adecă, că în 1885 
România a refusată se subscrie proto- 
colnlil guvernului nngurescă. Nti-i vorbă, 
ceva adevărată este in acestă afacere, 
der resultatulă este cu totulă altulu. In 
1884 delegații români au subscrisă fără 
dificultate protocolulă, in care se dicea. 
că delegații guvernului 
împuternicirii Ungariei, 
umilă dintre delegații 
că elă nu recunosce pe. 
vernuli! nngurescă. ei numai pe Austro- 
Ungaria. Acesta s’a anunțată guvernu
lui nngiu'esc-ă .și curend după aceea res- 
pectivulă delegată română fu avisată din 
BucurescI se subscrie tractatnliî. Așa- 
der noi 11'amă sacrificată autoritatea 
statului ungară și nici nu se pote afirma-, 
că. România a manifestată simțăminte 
dușmănose față cu noi, fîind-că umilă 
din delegați n'a vrută să recunoscă ce 
trebuia se fiă recunoscută. Așa stă. lu- 
crnlă. Vii aprobări și aplause în drept-a)

D-lă deputată Bedt.hy a disă că nu 
vre se deștepte pasiunile , 
amintită, că fie-cine 
doresee ferbinte 
(O voce: șovinismă! 
șoviniștl și a ijisă, că 
necesară să se rectifice i 
presiunile după părerea 
Că ce. dorescă singuraticii aici și acolo, 
nu sein, der nu se cade a ii învinovă
țită statuii! română cu astt'elă de lucruri 
si nici mi e aci nici o causă pentru a-

nngnrescil simtă
In 1885 însă 

români obiecta. 
Ungaria și gu-

și totuși a- 
scie, cumcă Ilonuiniu 

după <> parte a t’ngar'u i 
A amintită și pe 

cu atât-ă mai 
în tractată es- 

sa necorecte.

eesta. Der unu lucru observa, că decă 
s'ar întempla în adeverii vr'odată. ca unu 
stată oii altulu se dorescă fierbinte după 
o parte a Ungariei, acesta nisnință o 
vomă respinge nu cu aceste numiri rec
tificate. ci cu de ;otu cu alte mijloce 
pe care le vomă și întrebuința atunci- 
Vii aprobări în drepta).

O altă părere, corectă basată într'o 
parte, der periculosă în totală și ne.co- 
respundătore situațiunei. a desvoltată d-lu 
Gytirfiy despre granițe întru câtă pri
vesce îneheiarea de tractate internațio
nale care să fixeze granițele, acesta e o 
afacere a flăcăruia din cele două 
ale monarcliiei.
Austria nu o

state 
afirma, că pe 
decă Ungaria 
sale, ori că nu

din granițele sale, acesta este tină 
periculoșii. Decă unnhl din cele

Der a 
privește 

perde ceva din granițele 
ne, privesce pe noi decă perde Austria 
ceva 
lucru
doue state ar perde o parte din terito- 
riulă 
torată a remâne în același! raportă față 
cu celălalt.ă stati!? Eu credu că nu. 
asemenea 
stată ală 
ritldsă și 
ar suferi 
presiunile 
| Adevărată e! în drepta. 
stânga extremă.]

Ce privesce celelalte afirmări ale depu
tatului G-ydrfly. observă, că teritoriul Un
gariei n'a fost păgubită, ci s'a adusă la va
lon- totă ce s'a putută validita pentru 
Ungaria cu cea mai favorabilă interpre
tare a vechilor:! tractate. Der nici aceea 

j nu e de susținută, că puterea armată, a 
României atacă în continuu. Sein și aceea, 
că guvernulă nngnrescil și organele Ini 
îi'au fostă așa de lașe cum susține d-lă 
deputată. Căci într unii casă dorobanții 
români au fostă prinși de gendarmii un
guresc! și întrunii altă casă, în care în 
adeveră au pășită organe oficiale, în 
urma intervenitei nost re. respecți vuit! or- 
gană oficială, care comisese o erore, a 
fostă transferată dela graniță.

Ce privesce dreptulă ministrului de 
externe de a încheia tractate internațio
nale. acesta o pote face, căci elă este 
representantulă monarhiei afară: se ’nțe- 
lege. că trebne se aibă și consimțămen- 
tulă guvernului nngnrescil. Defectuosi- 
rat.ea espresinnilori! din tractată nil pe
riclitezi ființa de sratn a Ungariei. Așa 
în 1871 s'a încheiată ună tractată cu 
Statele americane, acolo se vorbesce nu
mai de doue națiuni : cea austro-nngară 
și cea americană. Acolo se amintescc 
litoralulă anstro-iuigară ca litorală uni
tară. In 1874 s'a încheiată ună trac
tată eu Rusia. Acolo se vorbesce des
pre o direcțiune poștală a monarcliiei 
austro-uugare : der 
n'a. negată, că noi 
poștală deosebită, 
ună tractată, 
căiloril ferate 
acehl tractată nici nu

seu, ar fi orc. celălaltu stati! înda-

O 
teoria, de a na se interesa ună 
nionareltiei de celălaltu, e peri- 

intrunu asemenea casă Ungaria 
mai mare daună deeâtă tute es- 
rele din l 'i tractate intcrnaJiumile. 

e! în drepta. Mișcare în

care
române

pentru aceea nimenea 
avemu o direcțiune 
In 1874 s'a înclieitu 
reguleză joncțiunea 

și ardelene, lit 
se pomeuesve de

Ungaria; e vorba despre granițele a 
dnortl țer , adecă despre granițele, Ans- 
tro-Ungariei și României, și cu tote 
tea nimenea, na trasă la îndoială. 
Ungaria în acostă cestiune e de sine 
tăfdre.

Așă pute cita multe exemple și
pute arăta, că în timpulă mai nou, în a- 
cestă privință s'a. făcută unu progresă 
torte mare, căci în tractatele mai noile 
e totdenna vorba de cetățeni austriac! 
si de cetățeni ungari. Înțelegi! să atragă

as- 
că 

stă-

așii
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d-nii deputațl atențiunea guvernului a- 
supra câte unei espresiunl necoreete. der 
nu înțelegă să veflă în așa ceva unu peri- 
culă pentru țeră. (Aplause in drepta).

Va urma.)

SCIttlLE DILE1.•
Academia rămână din Bitcurescî a a- 

dresată ună nou apeltî cătră tote acele 
persone, care posedă acte și documente 
ce potă servi pentru studiulă istoriei na
ționale. Academia adresezi înainte viile 
sale mulțămiri celoră cart îi voru dărui 
asemenea acte și documente.

*
Recrutarea in eomitatulu Sibiiuliti se 

face în următorele dile: în 8 Martie 
n. în orașul! Sebeșft. în 9 și 10 în cer
cul! Sebeșului. în 1‘2 cercul! Poianei, în 
13 și 14 în cercul! Mercurei, în 16. 17 
și 18 Aprilie n. în cerculti Sibiiului. în 
19, 20 și 21 în cerculti Boitei. în 23 .și 
24 în cerculti Nocrigului, în 26 și 27 în 
cerculti Seliștei, în 28 și 30 în orașulu 
Sibiiu.

* ♦
D-lu Feliceanil Brună, actuaru la 

curtea episcopescă gr. cat. din Oradeu- 
mare. a făcut! la universitatea din Pesta, 
în 29 Faur! n.. rigurosul! al! treilea 
din teologia „cu aplaus!.*4

li itdresămă felicitările nost.re.

In Mere urca s'a înființată o stațiune 
telegrafică împreunată cu oficiu poștalii.

De câteva dile suflă Cricițulll în co
mitatul! Trei-Scaune. așa că în mai 
multe locuri a îngreuiatei comunica- 
țiunea.

si: *
Miuorenulii rege ală Spaniei, Al- 

fonso XIII, e greu bolnavii de pojar!. 
Starea sa inspiră îngrijiri.

Corespondent : Gazetei Transilvaniei." 
Blașiu, I Martie 1888.

Onorată Redacțiune ' Relativii la co
respondența din Blașiu de dto 24 Faurii 
n. 1888, subscrisă de „Democratul!,” rela
tivă la îmbrăcămintea școlarilor!. încât! 
aceea se ocupă și cu internatul! „Văn- 
ceană. subscrisa Direcțiune în interesulu 
adevărului 'șl ia libertate a reflecta ur- 
mătorele :

1. Nu este adevărată. că părinții ti- 
nerimei din internată, pe lângă taxa anula 
au de a solvi încă aprope câte 50 fi. 
pentru procurarea veștmintelor! de veră 
și de ernă prescrise. Și cumcă nu este 
adevărată s’a putută vede și din concur
sul! publicatu în vâra anului trecută, în 
care s’a disii. că unu rendu de vestminte 
de veră la olaltă cu pălăria costă pentru 
unu tînenî din gimnasiulă superiorii 5 fl. 
v. a. eră pentru umilii din gimnasiulă in
feriorii 4 fi. v. a. Unu rendu de vest
minte de erni pentru unii tenorii din 

gimnasiulă superiorii costă 14 fl. eră 
pentru umilii din gimnasiulă inferiorii 12 fl.

Astfeliu chiar și pentru urni tânără, 
care de vestmintele acestea are lipsă în 
totă anulă. părinții nu au de a solvi de
cât! 19 fl. decă este in gimnasiulu de 
sus!, și 16 fl., decă este în gimnasiulă 
de joșii. Simții inse destui tineri, cari 
se ajungi! 2 ani cu câte linii rendu de 
veră și altulă de iernă. Pe lângă vest
mintele acestea mai are să fiă fiăcare 
tînăni proveclutii, pentru casă de frigă 
mai mare la preumblare și la biserică, 
încă cu unii vestmânt! lungii, ce oostă 
pentru unu tânăr! din gimnasiulii supe
riorii 14 fl. v. a., eră pentru unulă din 
gimnasiulă inferiorii 12 fl. v. a. Vest
mântul! acesta, ueavendii de a-lii purta 
în continuu tinerii, este calculată unulă 
pe trei ierni pentru unii tânăr! din gim- 
nasiulii inferiorii.

împărțind! deră suina de 14 fl. v. 
a., prețulu vestmântului acestuia, în trei 
părți se vină 4 fl. 66 cr. și pentru 
unulă din gimnasiulii de susti. Adăogendii 
suma acesta de 4 fl. 66 cr. la suma de 
mai sus! de 19 fl., resultă că vestmin
tele de veră și de iernă pentru tină tâ
năr! diu gimnasiulă superior! costă la 
24 fl., chiar și la casulă, când afară de 
vestmentnlă celă lungă de iernă și le-ar 
face în totă anulă.

Totă asemenea resultă. că pe unii 
tinării din gimnasiulă inferiorii îlti costă 
22 fl. v. a.

Nu sein acum, care părinte ar plite 
susține, că pe altă cale l'ar costa îm
brăcămintea fiului seu mai puțină în unu 
anii? Și Direcțiunea institutului spereză, 
că nu mai departe, fără chiar în anulă 
viitorii vorii costa vestmintele încă și 
mai puțină și din materiă și mai bună.

2. Nu este adevărată, că tinerimea 
din institutu treime se-sl procure vest
mintele aceste numai „de dragul! um- 
formităței44. Ci motivulu adevărată este 
parte cruțarea, parte disciplina. Căci 
costând! pe fiă-care părinte binișoră mai 
multă vestmintele, decă le procură pen
tru unulă singură, decât! decă le pro
cură Direcțiunea pentru 80 de inși, la 
totă casulă este o cruțare de. spese pen
tru părinți, cari afară de aceea, de multe 
ori. neputendu veni în persdnă. trimită 
numai banii fiilor!, ca ei se și-le pro
cure. Apoi cum este în stare unii tînărti 
gimuasistu a-.șl procura vestminte, pute 
se sciă ori cine.

Apoi, ce atinge motivulă discipli
nară, e destulă a aminti, că uniforma 
păzesce pe unii tîneră de multe ori a- 
tuncl. când ochiul! superiorului nu pdte 
se-lii vedă. căci ea îlă spune ori și cui 
cine este. Din care, culisă in țările culte, 
unde tinerimea din unii institutu are de 
a umbla și pe afară, la școlii, preum
blare, biserică și altele, este introdusă 
unifonna. Ba în anulă trecută linii con
gres! ală profesorilor! gimnasiall din 
Cislaitania, er în anulă 1885 ună altulă, 
ală celoră din Germania, diu motive de 
disciplină și a rădicatei simțului de o- 
nore în tinerimea gimnasială, a decisă 
ca se se roge ministcriulii instrucțiunei. 
ca prin lege se introducă uniformarea 
pentru totă tinerimea gimnasială.

3. La celelalte, ce le mai diee d-lti 
corespondentă, reflectezi! numai atâta. 

că este forte ușorii a da sfaturi teo
retice. însă tare greu a le esplica apoi 
practice, ,și când d. corespondentă însuși 
ar fi silită să-și aplice practică sfatulă, 
ce-lă dă, pote densul! ar fi celă din- 
tâiu, care ar diee. că sfatulă seu a fostă 
— nepractică și precipitată.

Direcțiunea Institutului „Vanceaniî“.

Turțu Comit. Ugocia . 25 Febr. n. 1888.
Despre învețătorulii impusă Kere- 

zsân, cunoscută onoratului publică din 
colonele acestui diaril ca mare „patriot!” 
maghiarii, vină a ve face cunoscută, că 
după ce a scăpată, deși pe scurtă timpu. 
din arestul! preventivii, unde fu băgată 
în 15 Decetnvre a. tr.. s’a recomandată 
preotului reformată din Oraleu pentru a 
fi primită în sînulii bisericei protestante.

Senatul! protestanții însă. pote fiindă 
că’i ciuiosce însușirile lui cele „nobile-, 
nu e aplicată a'șl înmulți credincioșii 
săi cu familia Kerezsan.

Piedeca cea mai mare la primirea fa
miliei Kerezsan în sînulii confesiunei cal
vine o formeză împrejurarea, că pe când 
Kerezsan totă mai scie unguresce. soția 
d-sale, d-na Maria Botta. care este fată 
de mirenii română, nu scie nici scrie, 
nici ceti, nici nu scie se vorbesc! o bobă 
unguresce. Acestă femeiă. trecând! în 
sînulii lorii, în locii să sporescă elemen
tul!, care și așa este puținii, îlă va îm
puțina încă și mai multă.

Lui Kerezsan însă nu-i pasă de a- 
ceste obstacule: elă urmeză înainte pe 
calea apucată, gravitezi spre legea pro
testantă și arderea sa flagrantă îlă făcu 
de rîsti clnaiii în prima sa debutare. 
Etă cum :

In Turții mole unica femeiă pro
testant 1: sosesce legatul! cu ministranții 
săi, ocolescii sicriuhi mortei. cântă psal
mul! „Vigvetek a godorbe" Duceți-o 
în gropă : deodată se ridică Kerezsan. 
se apropia de masa legatului, sucesce 
mustățile și vrendă se predice. îndemnă 
a diee : „Prea iubiți ai mei fii!44 Poporul! 
isbucnesce în hohote, legatuhi stă înmăr
murită, nevasta, pardon!... Domna, îlti 
trage de chepenegii: der tote înzadarii: 
Kerezsan predică mereu, pănă când băr
batul! mortei pune capătă elocinței al- 
coholice a lui Kerezsan. dicendii cu tonu 
tare: „Mit mond ? Menjen dolgăra- 
etc. (Ce spuiu ? mergi în trebă-țl etc.)

Și acestă învățătorii și astădl se sus
ține din sudorea românescă, și adl trage 
plata învățătoreseă de aici 185 fl. și 40 
merte mari de mălaiu la ană. lemne de 
focii 140 11. . cuartirii pomposii. gră
dină etc.

In amilii trecută unii domnii pro- 
topopii?) marmațianti întrebă pe solgă- 
birenlă, care a condusă și investigațiimea 
la l Aprilie 1887. cum de nu se face

capătă omulețului acestuia ? La acestă 
întrebare primi categoriculă răspunsă: 
„Egy Napoianu elleneben, okvetetlen 
sziikseges egy Kerezsan11 1 „Contra unui 
Napoianu*i e neapărată necesară unii 
Kerezsan-4.') n. n. f. n.

(liceu, 29 Februarie 1888.
Cuf/ctăr'i asii/na stării poporului. - 

(Ină curentă nenorocită, ce de unii șiră 
de ani îlă observă Î11 sînulii poporului 
română, mă pune pe gânduri. Este lu
cru cunoscută, cnm-că la noi la Români 
clasa cărturariloni dela Ejiiscopii pănă 
la ultimulă preoții și dela advocatulu din 
orașu pănă la semi-doctulă de pe sate, 

toți suntă născuțl din poporalii opin- 
cariu. lucrătoră de pămentă, care cu mari 
trude și cu multe spese i-a învățată la 
carte.

Unii instinetii naturală i-a. împinsă 
pe bravii noștri opincarl înainte și pare 
că ll-a șoptită la urechiă : „măi omeni, 
așa cum stiărnă noi astădl nu stămii bine, 
copii noștri trebue se scie mai multă 
ca noi. ca se potă trăi în lume, căii 
vremile pe di ce merge suntă totii mai 
grele. Noi creșceinti și ne înmulținiii. 
păinentulii nostru și moșiile nostre stau 
pe loeti, ba ni-le iau și esecutorii <le 
dare și așa totă cu pinguin numai nu 
vomă plite trăi.44

Au apucată der părinții noștri dru
murile de capătă, la unii ne-au cărată 
Î11 spate victualele și cele de lipsă la 
sculele din Blașiu. la alții in Năseudu. 
la Baia mare, la Clușiu etc. Au muncită 
și zolită și și-au trasă bm ătura dela gură 
pentru a-ne procura nouă clasicii greci 
și latini, ca să ne lumiuămă dintr’enșii. 
se prindemti sufletă și inimă și să vedemii. 
căjțw unupoporu eănd arc roiă și zelă nici 
micimea iiumcridui. uict sărăcia uu-lă pote 
impedeca de-a dereni mare și tare si .sfd- 
pânu pe sine și pe drepturile sale. Se 
pricepemă în fine, că numai două potu 
fi drumurile pe caii se mișcă ună po- 
porii, druniulă cătră progresii și înapoi.

Acum ni-se obtrude de sine între
barea. că ore noi pe care din aceste 
doue drumuri mergem și în cătrău. înainte 
ori înapoi ? înainte! va răspunde ună 
tîneră de pe băncile Universității, care 
se bucură de vre-ună stipendiu și care. 
aJisolvândii. crede că va ajunge mai mare 
domnii decâtii este. Acesta o dovedesce 
numărulii celă considerabilă de juriști, 
medici, filosofi și teologi ce-i avemii as
tă dl 1

Amară iliisiune din punctă de ve
dere practică. Decă părinții noștri ne- 
învățațl au prevedutii inainte de asta cu 
30 oii 40 de ani. că pe lângă plugă vomă

*! D-lu Napoianu este zelosulu preoții >i 
protopopii românii din a< ee>i comună Turții. 

lied.
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Alexandru III. ca mare duce și ur

mașă ală tronului, locuise ca și predece
sorii sei, palatulă Amclkoiv din Peters- 
burgii și nu voi se schimbe nici după 
suirea sa pe tronii plăcutulă palatu si
tuată lângă Fontancei eu palatulă de 
ernă. ale cărui ziduri îi șopteau necon
tenită istoria îngrozitorului amoră ală 
tatălui seu. Numai la mari ceremonii, 
precum la primirea dela amilii nou. la 
sfințirea apei, la serbările ordineloră și 
ale Curții se lăsa ehi a fi înduplecată se 
primescă lupta cu tristele amintiri și a 
petrece sub acelă acoperi.șă. unde fusese 
adăpostită Alexandru II cu eorpulii rupt. 
Atmosfera din Petersburgii îi deveni cu 
încetul! înădușitore și elă se hotărî în 
cele diu urmă a o schimba cu aceea a 
Gacinei. unde s’a instalată de atunci în- 
trega’i suită. Aici găsesce viața poli
tică a Rusiei punctulă de plecare, și oii 
câtă s’ar istorisi de influiuța cutărei seu 
cutărei persone asupra împăratului, to
tuși este adevărată, că elu însuși con
duce frânele politicei, și că elă și nil 
altulă trebue se fiă făcută responsabilii 

pentru mersulii lucruri lorii atâtii alu ce- 
loru reușite câtă și alii colorii greșite. 
Aparține însușiriloru sale caracteristice 
și naturei sale de a nu permite se se 
apropiă de elă consilierii săi decâtii pănă 
la o anumită distanță și Î11 cele din urmă 
elă sever.șesce. totă ceea ce voesce. Din 
acestă motivă n’au influențată nici Kat- 
kow nici Pobedouoszew asupra lui atât 
de miliții, precum se crede în Germania. 
Nu încape nici o îndoială, că cerbicosi- 
tatea și încăpățânarea ființei sale este 
nutrită prin singurătatea țerăiieseă din 
Gacina. După Nicolae. care se căruța 
în simpla i droșcă în tote părțile, și care 
putu se astâmpere o rescolă în timpuhl 
colerei printr’acoea. că cădii în genunchi 
în mijloculă poporului ea se se roge Ini 
Dnmnedeu, după Alexandru II, care <a 
ori și care muritorii se. preumbla în gră
dina de vară seu pe cheiulă englesii. 
trebue că le pare Rușilor! forte strania 
înfățișarea lui Alexandru III. retragerea 
și sfiiciunea natlirei sale. In aceeași mă
sură în care se înstreinâ ehi de poporu. 
în aceeași măsură se înstreinâ și popo
rulă de elă.

Der nu este nici unii zidii așa de 
înaltă incâtă se nu se potă urca, nu 
este nici o retragere atâtă de nestrăbătută 

încâtii se rămâiă închisă ort și cărei pă
trunderi. Acolo, unde suntă siliți să vie 
în contactă linii însemnată numără de 
omeni, nu se pote evita ca. fiă chiar și 
prin cea mai mică intrare, se nu se stre- 
core cu unulă mai multă. Ceea ce nu 
pote îndeplini unii biletă de trecere. în- 
lesnesce adesea întâmplarea și țiresența 
de spil’itii. Ea ne-a înmânată .și urmă
torele date;

Gacina este momentană lină ora.șii 
cu aprope 9(W0 locuitori și este situată 
pe ambele laturi ale Lacului albă, cu o 
împrejurime îucântătore. Laculii este 
formată de rîulft Isora a cărui abundență 
de păstrăvi este renumită și care a jne- 
gătitli mesei împărătesei multe mâncări 
gustose. Stradele orașului facă o plă
cută impresiune prin arborii cari suntă 
sădiți de ambele laturi: asemenea și 
casele, care suntă zidite mai fără es- 
cepțiime în stilulă vileloru. O astfelii 
de vilă posede .și principele Giedrovs. 
ună favorită ală răposatului monarhii, 
carele sub regimulă actuală este pri
vită cam eu indiferință. Afară de aces
tea vile și de iele doue biserici, care 
se află în Gacina. ne deșteptă interesulii 
și asilulii de copii, o creațiuue a împă
rătesei Maria Teodorownn. care adăpos- 

tesce 60(1 orfani și îșl primesc» internii 
sei din asilulii copiiloni găsiți din Pe- 
tersburgii. Mai cu deosebire înse se în
dreptă atențiunea visitatorului Gacinei 
asupra locuinței familiei imperiale, adecă 
a castelului.

Palatulă nu se află departe de gară, 
in partea vestică a orașului .și a lacu
lui. Cu greu s ar putea găsi o inpre- 
jurime mai admirabilă. Prin Laculii albii 
și prin Ișora. care isvoresce în apropiere, 
suntă provăiiuțl eu apă limpede și cura
tă. er romantic.ile frumsețl ale naturei le 
tormeza delurile Marienburgului. cari se 
ridică în apropiere într’o posițiă pito- 
rescă. si mărețuhi parcă, care înconjură 
palatulă. Castelulă constă dintr’unii edi
ficiu principalii in mijlocii .și din doue 
aripi laterale, care se atingi! în un
ghia dreptă. lăsândil ună spațiosă loeă 
liberă. Fațada prin simplicitatea ei îți 
lasă o impresiune escelentă. nieăerl nu 
a încercată architectulă să’țl atragă aten
țiunea dela marele și precisele linii ale 
architecturei prin lucrări amerunțite. Ca 
materială suntă întrebuințate mai cil se
ină petri cubice de graniță de coldre 
cafenia închisă și fără de lustru. Edi
ficiul! din mijlocii are trei etage. o la
tă estradă duce la intrare, ună balcouă
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ve lipsă și de cane ea .<$ putemil trăi, 

noi amil pute sci. că numai așa sun- 
temu voinici a trăi unde au trăită ei, 
ilecă pe lângă plugu și carte vomă ave 
și mijloc? de traiu, bani.

Fac-emil noi așa? Nu!
Plugarulu ține a lui . din fleiorulu 

lui să tacă popă. popa dintr’alu seu 
filosofii și juriștii.

Se vedenii! aeiun resultatulu. Pe 
când șl-a făcut plugariul fleiorulu popă, 
inoșiia lui a ajunsă în mâni străine. Frații 
preotului ajungă proletari, preotulil ajunge 
parocliă într'o parochiă peritore de fome, 
abia are cu ce să se îmbrace. în casulu 
acesta elu din pruncii lui nu pote face 
nici dascăli; după mortea preotului unii 
ajungă servitori, er alții cerșescă, căci 
n’au nici o turnă de pămentu, la măies
trii ntl-i dă nime. că doră-i rușine să te 
faci din ficiorii de popă ciobotară. Ca
șuri simtă și aci ca și în alte părți des
tule. Așa pănă s'a tăcută unu omu 
preoții. 10 omeni au rămasă fără pământ: 
e.rpatriați in patria.

Der a favorită sortea pe tină preotă. 
Elu din fiulă său a scosă juristă ori fi
losofii. Când e la frângerea pânii juris
tului și filosofului română nu-i rămâne 
nici coja. N’are cu ce trăi, merge în Ro
mânia. Aceștia formeză altă grupă de 
e.rpatriați afară din patria.

Acestea se desfășură tote sub ochii 
noștri, și none ni-se pare, că progresămă ! 
Picemăcu emfasă : „Roniâmilă nu piere!" 
Der pentru ce nu ne îngrijiml. ca nici 
pămentulă Romanului st' na peră. sg no- 
junyă pe mâni străine, se ntt’lă părăsim" ? 
Moșiile individiloră formeză patria po- 
pdreloră. Ce merită este pentru ună po
potă. că trăiește, pe când patria lui dis
pare • ■ • B-nti.

întâmplări diferite.
Focu. In Clușiu a arsă totală pră

vălia de mărfuri de modă a lui G-erhard 
Sz.ongott. Paguba e de 10,000 fi. Causa 
incendiului nu e cunoscută. Marfa a 
fostă asigurată la „AdriaE

înmormântată de viă. Precum isto- 
rise.sce „E. H.“ din Clușiu. în cimiteriulă 
din Velmeri a fostă îniormentată în di- 
lele acestea o femeiă tîneră. Bendu peste 
măsură medicamente ea să potă durmi. 
cădu într'o stare de letargiă, așa că păru 
a fi mdrtă. A doua c]i îngropătorulă 
aude din mormentă gemete. Iute fu des
chisă mormentulu. der nenorocita în 
timpulu acesta muri. Pânza de pe ea 
era sfâșiată de totă. dovadă că sermana 
a fostă îngropată de viă.

Sinucidere. Iuspectorulft școlară din 
Leutschau, Trogmayer. care a fostă ares
tată pentru falsificare de polițe, s’a si- 
nueisă în arestulă său din Pesta, tăin- 
du’șl gâtulu.

mare seu mai bine disil o terasă, care 
se pote transfonna vera într ună chioscă. 
întrerupe fațada într unii modă plăcută. 
Curtea, care se. află între cele doue aripi 
laterale, se desparte de parcă pintr'o 
zidire grea și lată în forma unei balus
trade. care este provedură 'cu meterezurl. 
Prin acesta capătă în totală mai multă 
caracterulă unei fortărețe în care esțl 
în totă momentulă gata pentru ataculă 
inimicului, decâtu unei case de veră. în 
care se guști plăcerile vieței. înain
tea balustradei, cu fața îndreptată spre 
paiață, se ridică statua împăratului Pa
velă I.. carele a petrecută atâta ani în 
Gacina: este înfățișată în eostumulă tim
pului seu. cu pălăria lui Napoleonii stându 
ca și cânii ar păși comodă, eu piciorulu 
stângă înaintea cehii dreptă. Odinidră 
se putea observa aici O vieță veselă și 
serbătorescă. când răsuna la exercițiu cur
tea de copitele cailoră și de zăngănitulă 
armeloru. în timpă ce împrejurulfi par
cului se arătau veseli pn-umblătorl. A- 
cuni tote acestea s au scliimbată. Pe ori 
.și cine vei întâlni aici, poți fi sigură. că 
aparține suitei seu gardei imperiale, care 
nu va îngădui apropierea nici unui ne
cunoscută. f A a mina.

Brânza de Brașovii
Sub acestui titlu eetiniu în „Ro

mânului " :
Suntu deci de ani. de când ținiltulă 

Brașovului aprovisioneză țâra udstră cu 
mari cantități de așa numita „Brânză de 
Brașovă". în mici biudufe ibeșicli, care 
era torte multă cerută la noi.

Bnlctlnnlii Camerei <lc comerciu din 
Focșani constată însă, că brânza de ase
menea natură pe care o importămă as- 
tăfll. se compune din 90 la sută cartofi 
degerați și celă multă 10 la sută brânză 
râncedă, așa că e de preferită cea mai 
ordinară brânză românescă.

Se atrage atențiunea autorități Ioni 
în dreptă, a urmări punerea în consu
mația a unoră asemene alimente preju- 
diciabile atâtă sănătății publice, câtă și 
comerciului indigenă.

Totfi asttelu serie și ..Rmnâ- 
mscher-Llovtl1-

; lustrui cu unit lucii preparată iu modulă 
următorii. Se încăldescă 25 de grame de 
uleiu de inii bună într'o baia de nisipă 
până când o picătură turnată pe o pe
tră rece nu mai curge, când se plecă 
petra, și atinsă cu degetulil se întinde 
bine și formeză fire. După aceea se 
adauge mai întâiu în miiW cantități ună 
punții definiisă de c-opalfl groșii seu alții 
firnisil groșii. Nu este iertată a încăl- 
di prea multă uleiulu. fiind-că alt-feliu 
nu se disolvă completă în lac-ulu de eo- 
palil. Vasulil, în care se încăldesce flr- 
nisultl de copalil. trebue se fie spațiosil, 
de bre-ce când se adauge uleiulu de inu, 
se formeză o spumă mare. După ce s’a 
răcită se amestecă în fimisulă preparată 
uleiulă de terpentinil spre a’i se da con
sistența recerută. Acestă Iacă se uscă 
curendă. are elasticitate suficientă și se 
pote întrebuința cu seu fără ună adausă 
de colore.

Microbii și cafeua. Amu pute dice, 
că microbii simtă astă-di la ordinea di- 
lei în totă lumea, și omenii de sciință 
caută tote mijlocele posibile spre a’i 
omorî. Intre alte mijloce se dice. că și ca
feua ar fi ună bună remediu în contra 
microbilonl cari dau nașcere cholerei, pre
cum chiar și în contra altoră bdle. Se 
mai elice, că cafeaua ar ave bune re- 
sultate cliiar' și la frigurile tifoide. Pă
nă astă-dl bunele efecte obținute au fostă 
atribuite la lucrarea exaltantă și tonică 
a cafeinei asupra sistemului nervosu. der 
după nouMe cercetări s’a stabilită, că ca
feaua produce aceste resultate. Cafeaua 
împedecă pănă la dre-care punctă des- 
voltarea micro-organismeloră în substan
țele suscesibile de a putredi: pe de altă 
parte studiindu-se acțiunea cafelei și a 
ceiului asupra bacteriilonl părăsite de in
testine. s’a recunoscută, că infusiuuile, 
aceste substațe. potă se rămână expuse 
liberii în aeră fără să se acopere de mus- 
culițe și fără să dea nascere la o prea 
mare desvoltare de bacterii. D. Heine 
a publicată resultatele unoră experiențe, 
stabilindil realitatea proprietățiloru anti
septice ale cafelei. D. Heine a adausă o 
infusiune de cafea la o cultură de mi
crobi în plină evoluținne, și după aceea 
a analisată cultura deosebițiloru microbi 
în mijlocirii! gelatinei și a mai adausă 
după aceea o fusiune de cafea. Baccilulu 
cholerei a arătată cea mai mare nedu
merire pentru cafea. IO" „ Este de lip
să a se face aceleași cercetări și eu in- 
fusiunea de ceaiu. Sporii dela bacteri- 
dele carbonose moră în mijloculil unei 
adițiuni de cafea, după 2 dile. Efec
tele au fostă cele mai puternice cu ca
feina.

Ună altă învățată, d. Kraus. a voită 
se scie, ce devină microbii patogenicl 
puși însuspensiune în apa destinată a 
se întrebuința în alimentațiă. Probele de 
apă erau de 3 povenințe. avendă tempe
ratura de unu gradă. Microbii ameste
cați în apă de puțtl și de isvoră au dis
părută înspațiu în câteva dile seu mai 
târdiu. Vibrionulă cholerei a perită în 
timpă de 24 de ore. baccilulă carbonosă 
a dispărută în 3 dile și baccilulă frigil- 
riloru tifoide după t> dile. Acestă re- 
sultatu s'a obținută cu aceeași iuțelă și 
î apa cea mai curată.

Pentru zugravi. O colore friundsă și 
eftină galbenă-roșiatică pentru văpsirea 
clădiriloră se pote prepara în timpulă 
cehi mai scurtă și folosi imediată în mo
dulă următorii: Vară arsă se strînge în 
modulă obicinuită și se lasă se se trans- 
formeze în prat'u. care apoi se dă prin 
sită. 10 kilograme de astfelă de varu în 
formă de prafii se amestecă într'o căl
dare cu apă. pănă ce se formeză o flui
ditate ea laptele, care apoi se încăldesce 
la locă. pănă eu fierbe. In fluiditatea 
acesta se disolvă. când fierbe. 100 de 
grame de chromată de potasiu roșu și 
când sa disolvată se adaugă 600 de 
grame de aeetată de plumbu. (zuliară 
de plumbu . mestecându continuu cu ună 
lemnă. Colorea s'a formată, când o probă 
luată lasă ună sedimentă și fluiditatea, 
care este deasupra acestui sedimentă, 
este limpede și curată ca apa : decă flui

Petrecere poporală iu Betleano.
Comitetulă bisericescil și scolastică 

din Betlenă va arangia Duminecă în 4 
Martie n. o petrecere poporală premersă 
de o mică representațiune teatrală, ese- 
cutată de d-lă lonă Diayanu.

Venitulă e destinată pentru ajuto
rarea bisericei și a școlei române de acolo.

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală „Gaz. Trans.“)

Budapesta 3 Martie. Maie
statea Sa primi pe ministrulu de 
esterne Kalnokv in audiență, care 
a durată mai lungă. După amiacjî 
Kalnokv a conferită eu domnulă 
Tisza.

BucurescT. 3 Martie. Ne
gocierile pentru Inchierea conren- 
tinnei comerciale cu Anstro-l Hyaria 
s au reîncepută în 29 Februarie 
a. c. Representantulu Austro-Un- 
gariei a înaintată fără amânare la 
Viena nona propunere a țptcernnlui 
română, avendiî a se resolva mai 
întâiu cestiunea. cari articull se fiâ 
primiți în tarifulă specială și apoi 
alăturându-se tractatulii pe basa 
națiunei celei mai favorisate.

Berlinu. 3 Martie. (Soirea <| ja
rului ,.Tagblatt“). Bergniann a a- 
dresatu doctorului Lauer o scri- 
sore în care îlă rugă a pregăti 
pe ini pâra tulii pentru apropiata 
morte a principelui de coronă.

Berlinu. 3 .Martie. „Post1- scrie, 
că scăderea, valbrei rubleloru vine 
de acolo, că Rusia trăiește prea 
pe marele și nu acomodată îm
prejurări lom sale, prin aceea po- 
poraținnea este încărcată cu sar
cini, cheltuielile statului se urcă 
enormă, așa că creditorii lui tre- 
bue se fiă seriosă îngrijați.

Societatea de discontu a vân
dută tote valorile rusesc!, ce le 
poseda.

ULTIME SCilU.
Sofia. I Martie. Cercurile 

guvernamentale simtă torte hotă- | 
rîtc a retușa tote pretențiunile for-1 
mulate de Rusia, care ar pute tur
bura ordinea .și liniștea țerii.

Roma. I Martie. Lucrători 
tară ocupația a încercată se se 
ducă la Capitolă spre a cere de 
lucru. Primarule a primită co- 
mitetulă și 'i-a declarată, că mu
nicipalitatea a ordonată execu
tarea noiloră lucrări. Politia a 1m- 
pedecată pe manifestant! de a pă
trunde in loculă Capit.oliuiui. și i-a 
împrăștiată. Șese soldați au fostă 
răniți, cu pietre aruncate de lu
crători. S'au făcută mai multe a- 
restârî.

DIVERSE.
Pentru împletitori de nuele. Împleti

turi din nuele t mărite și vâpsitese potil

ditatea este inse colorată, se mai pune 
încă puținii zachăril de plumbă .și se 
mestecă mai departe. După aceea se 
mai subțieză fluiditatea încă cu jiuțină 
apă rece și se pote folosi imediată. 
Decă voimă se conservămă acestă co- 
ldre. lăsămă să se așede colorea la fitndă. 
strecurămil apa. puneniă sedimentulă în
tr’o pânză, ca să se scurgă totă apa din 
elă și apoi îlă lăsămă se se usuce la aer.

Catastrofă în Statele-Unite. O tele
gramă a corespondentului ijiamlui „l’In- 
dependance belge“, din New-York, a- 
nunță că ună vertejă grozavă a câdută 
peste orașulu Count Vornon, in statulă 
Illinois. Cea mai mare parte din case au 
fostă date la pămentil de ventulu fii- 
riosă. Nu fuse destulă numai atâta. In 
acelaș momentu. spre complectarea ue 
norocitei, limbi de flăcări se rădicară de 
prin mai multe păițl. Orașulu bântuită 
luase focă, mistuindu-se astfelu tote lo
cuințele ce mai rămăseseră în piciore. 
DouedecI de persone au fostă omorîte. 
er numărulil rănițiloră se urcă fa două 
sute.

Curățirea apei de beutfi. Apa care 
se bea conține în timpuri de epideiniă. mii 
de bacterii, cart simții germenii pentru 
bole. S'a constatată, că apa se curăță 
totală de aceste bacterii prin metodulu 
forte simplu, de a-o destila eu petră acră, 
seu alauuil. Este suficientă o cantitate 
forte mică de petră acră, pentru ca să 
clirățe apa de tote murdăriele și de bac
terii.

Cum se cuiiosce viniilu roșu decă 
este colorații seu nu! Decă voimă să 
cundscemil vinulă roșu, că este văpsită 
seu nu. umplemu o sticlă care nu este 
prea largă la gură; cu unii degetu as- 
tupănnl gura sticlei și o intbrcemil în- 
cetișoru deasupra unui vasu cu apă. re- 
trăgend degetulil. Decă vinulfi este cu
rată. apa din vasu. câtă și vinulil din sti
clă rămână neschimbate. căci vinulă 
nu va colora apa. Decă însă vinulă 
este văpsită se va cunosce imediată, 
căci apa se coloreză.

.. Mt.«. Rom.

CCN l'N I Ă.
Mâne. Duminecă 4 Martie n., d-ra 

Elconoro Rusii, fiica preotului românii din 
Băla de pe Câmpiă. îșl va serba cununia 
sa în biserica română de acolo cu d-lu 
teologii absolută Vasâin Classa din Ci- 
cudiultl de Câmpiă.

Primescă tinerii miri felicitările nos- 
tre sincere !

CurMilu pieței Brașiovft
<lin 3 Martie st. n. 1888

Bancnote românescl (’ump. 8.51 Vend. 8.52
Arginta româneseu . «.45 8.48
Napoleon-d’ori . 10.02 10.05
Lire tureesel . . n 11.8-2 11.37
Impeiiah................... ?1 10.3-2 10.37
GalbiiiI................... 5.88 n 5.92
Scris, tone. ,,Albinau6" (i r 101. - 102.—

>i v ii 0 n 98.— 99.—
Ruble rusesc! . . ■ n 107.— 108.—
Discontulu . . 61 —-8" „ pe anu.

Cursulu la bursa de Viena
din l Martie st. n. 1S88.

llenta de aurii 4".o....................96.25
Renta de hârtia 5” 0....................8B.10
Imjnumutulfi căiloru ferate ungare . 148.50
Amortizarea datoriei căiloru ferate de

ostii ungare 1-ma emisiune . 94.20
Amortisarea datoriei căilorh ferate <le

ostu ungare (2-a emisiune . . 128.75
Amortisarea datoriei câiloru ferate de

ostu ungare t3-a emisiune 108.50
Bonuri rurale ungare..............103.75
Bonuri cu clasa de sortare . . 103.60
Bonuri rurale Banatii-Timisu ■ . ■ 103.60
Bonuri eu el. de sortare......... 103.60
Bonuri rurale Transilvane .... 103.60
Bonuri croato-slavone...............103.25
Despăgubirea pentru dijma de vinii 

uugurescu............................................ 93.50
lmprumutulil eu premiulii ungurescii 12f).5O
Rosurile pentru regula rea Tisei și Se- 

ghedinului...........................................122.50
Renta de hârtia austriacă .... 77.65
Renta de argintu austriacă .... 78.80
Renta de aurii austriacă........................107.85
Losuiî din 1860   132.25
Acțiunile bănc.ei austro-ungare . . . 859.—
Acțiunile bârn ei de creditu ungur. . 2(>S.
Acțiunile bâncei de creditu austr. 268.20
Galbeni împerătescl ........................ 5.98
Napoleon-d'ori ....................................... 10.04
Mărci 100 inip. germane......................... 62.20
Londra 10 Livres sterlinge .... 126.80

Editorii și Redactorii responsabilii:
Dr Aurel Mureșianu
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