
tKtcr.uw. kitliisiranw 
Tiwafla: 

FFAȘOVU. piața mare Nr 22.
Scrisori nfdnmcH.e nu se pri- 
Datscu. Manua^iip (.• nu ae re- 

trmu u!

BiiontUe de uwcimi; 
Brașovu, plata mare Nr. 22.

InHPTRte mai prime soil în Vie na: 
Au’.V fY . Haast»strm <* Foplir 

Hntinch Schaltk, Alois 
Hf*idi. X.btikft, A.Opptlik.J. Dan^ 
*»»' <7. iii Budapesta : .4. V. Gold-
te* -.rr. .Atifoti Aititi, Kckxtfi* Bernat; 
în Frankfurt: (J.L.Baube: în Ham- 

turg: .4. Stttmr.
Prețnlu insertiunilorii : o seria 
gHrmondn pe o coldnA 6 er. 
yi .<0 er. timbru pentru o pu
blicare. Publicări mai dese 

dupA tarifa si învoielii.
Reclame pe pagina IlI-a o se

nă 10 cr. v. a. siu 30 bani.

Nr. 161.

A.SiTTTX/©’ XjI-

Brașovti, Sâmbătă, 23 Iulie (4 Augustu)

„Gftzeia*1 iese In tie-enre «fi.
Atmianene pentru Anstro-Dnsana 
Pe unu anu 12 fi., pe 96130 luni 

6 fl.. pe trei luni 3 fl.
Penirt România și stiâinăia ie: 

Pe unu unu 40 franci, peșiae 
luni 20 iran ci. pe trei luni 

10 franci.
Se prcnumerĂ la tâte ofl- 
ciole poștale din întru și din 

afară și la dd. colectori.

ADonamemolo pentru Brașovt: 
laadminifitrațiune, piațamare 
Nr. 22, etafiulă I.: pe unu anu 
10 fl.. pe șiafl luni 5 fl., pe trei 
luni 2 fl. 50 cr. Cu d u s u 1 u în 
casa: Pe unu and 12 fl.. pe 
ș6se luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Ună esemplaru 6 cr. v. a. s6u 

15 bani.
Atâtu abonamentele cAtii și 
ineerțiunile sunt a se plăti 

înainte.

1888.

Brașovu, 22 Iulie st. v. 1888.
Iu timpulu din urmă spiritele 

în Anglia erăși suntu foite agitate 
de (('fttinnea irlande-să.

Tote încercările de a resolva 
în modu mulțâmitoru acestă ces- 
riune au remasu pănă acuma fără 
resultatu. Stăruințele amiciloru Ir
landei, a lordului Gladstone și a 
partidei sale, precum și luptele 
energice ale ligei naționale irlan
dese n’au fostă în stare a delătura 
relele înrădăcinate de secuii.

Exiglesii suprematiștî nu potă 
se se hotărască a se împăca odată 
cu Irlandesii pe basa neștirbitei 
egale îndreptățiri.

Ei au întreprinsă acum o cam
pania nouă în contra ligei națio
nale irlandese, dându-le prilegiu la 
acesta afacerea dintre conducăto- 
rulu ligei Parnell și cțiarulu englesă 
.,Times1'.

Suntă vre-o doi ani de când 
„Times1' a publicată nisce „des
coperiri", prin cari a voită se do- 
vedescă, că Parnell și alțl membrii 
de frunte ai ligei irlandese au luată 
parte la conjurațiunile feniene și 
mai alesă la omorulă din Dublin. 
„Times11 a întemeiata acusările sale 
cu deosebire pe ună facsimile ală 
unei scrisori, ce se află în pose
siunea sa și despre care pretinde, că 
a scris’o însuși Parnell.

Parnell a declarată că acesta 
scrisore este ună falsificată și elă 
cu soții sei au protestată în con
tra învinuiriloră cjiarului cetății, 
susținendă că suntă mincinose. 
Totodată au declarată, că nu potă 
intenta procesă de vătămare de 
onore cjiarului .Times11, dedrece 
nu suntă în stare se porte chel- 
tuielele unui asemenea procesă.

In urma acesta foile contrare 
Irlandesiloră scriau, că conducă
torii irlandesl voiescă numai se 
împiedece eșirea la ivelă a ade
vărului, și pretindeau împreună cu 
„Times", că scrisorea memorată 
este în adeveră scrisă de Parnell. 
S’a mai pretinsă încă că cernela 
cu care a fostă scrisă, este totă 
aceea, ce a folosit’o Parnell și la 
alte scrisori din acelă timpă a 
căroră originalitate a recunoscut’o, 
er Parnell însuși admisese, că în 
acelă facsimile s’a imitată de mi
nune scrisorea mânei sale.

Continuele suspițiunărî și în
vinuiri de feliulă acesta au în
demnată în fine pe clubulă par
lamentară irică a intenta procesă 
cjiarului „Times." Ca acusatoră a 
figurată O’Donnel, soțulă de luptă 
ală lui Parnell, care de asemenea 
fusese ofensată prin „descoperirile" 
amintite.

Procesulă s’a terminată cu a- 
chitarea cjiarului „Times".

In urma acestui verdictă <]ia- 
rele din Londra au cerută ca să 
se facă o nouă cercetare mai alesă 
cu privire la scrisorile, pe cariju- 
ri ulă le-a recunoscută ca originale-

Parnell a declarată din nou în 
parlamentă că suntă false aceste 
scrisori, cerendă dela guvernă ca 
să cerceteze faptulă printr’ună c.o- 
mitetă alesă din sînulă camerei. 

Guvernulă i-a răspunsă se se a- 
dreseze la tribunalulă țării, ceea 
ce însă au retușată Parnelliștii, ce
rendă o anchetă parlamentară.

In cele din urmă, guvernulă en
glesă cedândă presiunei opiniunei 
publice englese a aflată ună espe- 
dientă estraordinară. Dedrece nu 
avea dreptulă de a decide ca se 
fiă trași în cercetare membri de 
ai parlamentului, guvernulă a în
sărcinată pe secretarulă de stat pen
tru Irlandia se presenteze în ca
meră ună proiectă cu scopă de a 
se numi o comisiune, care se e- 
samineze acusațiunile cjiarului „Ti
mes" contra unoră membri ai par
lamentului și a altoră persone.

Fiindă întrebată Parnell de că- 
tră secretarulă de stată decă se 
învoiesce cu acesta a protestată 
cerendă mai întâiu esplicări des
pre compunerea comisiei de jude
cători. „Eu și soțulă meu", cjise 
elă, „nu voimă să ne mulțumimă 
ca nisce oi cu sentința unui juriu 
de măcelari". Qiarulă „Times" 
de altă parte declară că primesce 
proiectulă.

Acum proiectulă secretarului 
de stată pentru Irlanda se desbate 
în camera comuneloră. Propune
rea lui Parnell ca se se constitue 
o anchetă parlamentară a fostă 
respinsă și proiectulă după a treia 
cetire a fostă primită ca basă a 
desbaterei pe paragraf!. Deja pri
mul ă paragrafă a dată nascere 
unei disensiuni înfocate și turbu
lente, la care au luată parte mai 
toți Parnelliții, fiindă sprijiniți de 
partisanii lui Gladstone. Ună con- 
flictă aspru s’a iscată cu acesta 
ocasiune între Parnell și Cham
berlain, înputându-se acestui din 
urmă, că ca ministru a trădată 
ligei irlandese secretele cabinetu
lui, ca să-și asigure sprijinulă ei.

Și pe când urmeză aceste pa
sionate discusiunl între Irlandesl 
și suprematiștii englesî, în Irlanda 
nemulțămirea poporațiunei cresce 
în modă înspăimântătorii și se ma- 
nifesteză prin acte de violență, 
semne ale desperațiunei primej- 
diose ce domnesce în sînulă po
porului irlandesă.

Sârma telegrafică semnaleză 
alte doue omoruri agrare în Ir
landa, cari s’au întâmplată fi
lele aceste în partea vestică a in
sulei. Una din victime a fostă 
arendașulă Forham, care, reintor- 
cendu-se dela Tralee, fu împușcată 
de doi bărbați deghisațl. Forham 
luase în arendă nu de multă o 
moșia ală cărei arendașă vechiu 
fusese dimisă. — Ună altă lucră- 
toru, ocupată în mijloculu câm
pului, care lucrase mai ’nainte la 
ună arendașă urgisită de poporă, 
a fostă împușcată Sâmbătă aprope 
de Kanturk de ună omă de aseme
nea deghisată. Glonțulă l’a rănită 
așa de tare încâtă muri după câ
teva ore. Ucigașii ambeloră vic
time au scăpată.

Aceste crime dau de sigură 
destulă apă pe mora oposițiunii, 
care le citeză și esploateză pen
tru a demonstra ineficacitatea sis
temului de guvernare din Irlanda.

Ună lucru înse este sigură, că 
adecă cestiunea irlandesă este o 
rană înveninată pe trupulu An
gliei, care îi detrage multă din 
ve4a ei ca putere mare.

Totă în sensulă acesta s’a ve- 
cjută îndemnată a accentua și lor- 
dulă Rosebery, care în vorbirea 
sa de Sâmbătă în Bolton semnală 
necesitatea soluțiunii cestiunei ir
landese cu deosebire din acelă 
motivă, că pe cătă timpă Anglia 
va fi învrăjbită cu Irlanda și nu 
se va resolva cestiunea irlandesă, 
votulă Angliei n’are nici o valore 
în consiliulă puterii oră europene. 
Inimicii Angliei credă de sigură, 
adause elă, că situațiunea acesta 
va dura încă multă timpă la noi 
și că Irlanda va fi totdeuna ună 
factoră nemulțumită în politica 
englesă și va remâne totdeo
dată și o amenințare permanentă 
a ei.

Tristă ar fi decă aserțiunea 
lordului Rosebery relativă la do
rința inimiciloră Angliei s’ar ade
veri și numai într’o parte câtă de 
neînsemnată. Esperiințele triste 
făcute de Anglia aprdpe pe tote 
continentele, unde și-a imprimată 
sigilulă ei de stăpânitdre, trebue 
neapărată s’o fi adusă la convin
gerea, că numai egala îndreptă
țire p6te face pe unfi poporă mare, 
tare și respectată. Ar fi timpulu 
odată se nu mai continue fața cu 
poporulă irlandesă și așa destulă 
de nefavorisată de posițiunea lui 
naturală ună sistemă de guver
nare opresivă, ci se aplice din răs
puteri principiulă profesată de 
părintele economiei politice, lă- 
sândă liberă desvoltarea politică, 
socială și economică tuturoră a- 
celora, cari devenindă conscii de 
chiemarea loră, o ceră cu stăru
ință și întrebuințeză tbte mijlocele 
ertate și neiertate numai se potă 
dobândi libertatea multă dorită,

Problema Angliei să fiă și acjl 
ca și înainte c’ună seculă una și 
aceeași, înse mijlocele de mănți- 
nere a ei pe nivelulă de stăpâ- 
nitâre economică a lumei, se nu 
fiă forța și arbitriulă, ci bunăvo
ința, dreptatea și echitatea și a- 
tuncî de sigură că puterea și in- 
fluința ei voru remâne nealterate!

Ungurii și Slovacii.
Amu reprodusă în numerulu 

de ieri partea primă a articulului 
lui „Pești Naplo" privitore la po
litica de naționalitate în genere. 
Astăcji reproduceam partea a doua 
ce se referă în specială la Slovaci. 
Etă ce cjice foia șovinistă ma
ghiară în privința acestora:

Mare parte a poporului slovacă nici 
pănă astădl n’a ajunsă încă la o astfelă 
de cultură, încâtă să aibă consciință na
țională ; aoeia însă dintre ei, cari îșl pri- 
mescă cultura în anumite institute slo
vace, trecă cu toții în seria panslaviști- 
loră, între cari se află astădl nu numai 
preoții, advocații și învățătorii, ci și me
seriașii și agricultorii. VedI-bine, în 
fruntea agitațiunei stă o bună parte a 
preoțimei luterane, și acei „mari patrioti," 

cari conducă biserica, nu au destulă cu- 
ragiu ca să pună la regulă pe proto
popii, cari comită astfelă de abusurl cu 
autonomia loră. Senioratulă din Nyitra, 
ale căruia sentimente le-amu putută cu- 
nosce și numai din incidentală înmor- 
mentărei lui Hurbană, pote liniștită să-.șl 
facă memdrele și mai departe, pentru-că 
adunarea generală se înspăimântă de re
gulamentele în adevără rigurose, dedrece 
îșl teme autonomia.

Și guvernulă statului privesce în li
niște, cum agitatorii îșl publică în bise
rică proclamațiile loră ; ba încă sufere 
liniștită, ca și în scole să domnescă în 
multe locuri acelă spirită, a căruia do
rință cea mai ferbinte este — precum 
a dis’o acesta ună preotă la înmormân
tarea lui Hurbană — mântuirea ce va 
veni dela Țarulă celă albă...

Inzadaru facă gură semi-oficialii cu 
înaintarea nostră culturală, înzadară se 
însuflețescă ei mai vîrtosă de succesele 
instrucțiunei nostre poporale: poftescă 
să mergă la țeră, poftescă să vină în 
scolele din țera de susă și voră vede, 
că rău au făcută, când au lăsată să se 
înmulțescă inteligința slovacă prin spo
rirea scoleloră. Se află cu miile aseme
nea scoli, unde dintre copiii obligați la 
scolă nici jumătate nu cerceteză scola și 
nici visitatorii scolei nu învață nimică, 
ba adeseori nici în limba loră maternă 
nu sciu ceti, nu sciu scrie și e o adevă
rată raritate, decă putemă afla copii, cari 
să scie unguresce. Ba și colo susă la 
cârmuire sciu, că esistă astfelă de stări 
desperate, der nu potă ajuta nimică, pen- 
tru-eă banii trebuescă pentru palatulu 
parlamentului, ba încă și pentru Portele 
de fieru, și nu ajungă pentru scoli de 
stată.

Și și decă ar fi destulă de pericli
tata patriotismulă poporului confesională 
prin biserica și scola cea rea, încă nu 
se mulțumescă cu atâta, ci dau drumă 
liberă agitațiunei de naționalitate, și au
toritățile nostre administrative lasă ne- 
conturbațl și pe apostolii călători, cari 
modemisândă pe Cato, dau acestă sfatu 
ascultătoriloră săi: ungariam esse de-
lendam.u

Dintre acei bărbați de stată de ai 
noștri, cari voiescă să pună la cale in
teresele maghiare în țera de susă, abia 
câțiva se află, cari să cunoscă din espe- 
riență stările din țera de susă și și a- 
ceștl câțiva suntă oposiționall, pentru 
că grațioșii domni dela putere credendă 
împreună cu Nemțulă, că „ceea ce Io
nelă n’a învățata, nici Ioană nu va în
văța" — nici nu-șl mai bata capulă să 
învețe ceva. Din raporturile oficiale se 
potă afla multe lucruri, personale inte
resante, der nu se potă scăte nisce ra- 
porte obiective în adevără vrednice de 
credămentă.

Politica nostră față cu Slovacii e 
ună șiră ne’ntreruptă de greșeli și ne
băgare de semă. Cu tote că decă cu 
Slovacii nu ne vomă pute ferici, vomă 
trebui să abdicemă de speranța, că și 
noi ne vomă constitui odată în stată 
unitară. Cu aceea.fi ostendă cu care amu 
pute face din poporulă slovaca de rendu 
poporă cultă, l’amă și maghiarisa. O po
litică consciă de ținta sa hotărîtă și 
energică ar fi aici neapărată necesară, 
căci pe lângă o astfelă de politică amă 
pute fi liniștiți."

aceea.fi
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SCIRILE DUEL
După cum s’a amintita, deja cjilele 

trecute a fostă pusă în disponibilitate co- 
mandautulă generala ala corpului ala 3-a 
de armată din Graz F. Z. M. De Kuhn 
și înlocuita prin comandantulă generala 
ala corpului 12 de armată din Transilva
nia F. Z. M. barona de Schimfeld. In 1 Au
gusta st. n. s’au făcută în Sibiiu mai 
multe festivități în vavorea comandantu
lui de corpa dela care sl-a luata adio 
magistratula orașului în frunte cu pri- 
marulă W. de Hoclimeister ; după amedl 
șl-a luata adio totu corpula oficerilora, 
din care causă au sosita în Sibiiu depu- 
tațiunl dela tote garnisonele corpului 12. 
Sera s a ținuta una bancheta festiva ala 
oficerilora în „Hermanns-garten“. La re- 
întOrcere comandantula a fosta petrecuta 
de tota corpula oficeresca pănă la locu
ința sa. Dealungula stradei Cisnădiei 
pănă în piața mare au fosta înșirați la 
1200 de purtători de torțe. Cu acesta 
ocasiune a despărțirii sale de comanda 
corpului Escelența Sa de Schbnfeld a 
data una frumosă ordina de di, prin care 
își ia adio dela întregă corpula și dela 
toți locuitorii țării în moda forte cor
diala și măgulitorii.

Asemenea se anunță din Briinn 
I Moravia;, că comandantula de corpa 

de Szveteney, care este strămutată în 
locuia baronului de Schbnfeld la Sibiiu, 
a primita ovațiunile corpului oficeresca 
de acolo cu ocasiunea plecării sale la 
noula posta în Ardeala.

* *■
Din Bănatu m-se scrie, cu data 30 

Iulie: „Reverendissimulă Domna Ștefanii 
Moldovană, Prelatu domestica ala Sânției 
Sale Pontificelui romana și prepositu 
în capitululă diecesei gr. cat. a Logosu
lui, născuta în anula 1813 și chirotonitd 
ca preota în Blașiu la anula 1838 prin 
tericitulă Episcopii Ioana Lemeny în 
primele dile ale lunei Augusta a. c. îm- 
plinesce anula ala 50-lea ala chirotoni- 
rei sale de preota. Nu sciu positiva ce 
pregătiri se voru face pentru bineven
tarea acestui demna bărbata cu ocasiu
nea serbărei iubileului de 50 de ani ai 
preoției sale, precum nici aceea nu o 
sciu, decă iubilantele, copleșita de anii 
bătrânețelora ce-la apasă, doresce a-șl 
serba iubilenlu său în modu solemna, 
ori doră voiesce a încunjura o atare ser
bare solemnă și a se îndestuli în sufle- 
tulu său cu o simplă der plăcută remi- 
niscință asupra vrednicului său trecuta. 
Ori cum va fi însă, acea serbare este 
una momenta de bucuriă și dulce suve
nire pentru bătrânula jubilantu, precum 
și pentru întregă clerula diecesei Lugo- 
șiane.

Frumosa ’i stă bărbatului consciu 
de chiămarea sa, der și mai bine și mai 

frumosa îi stă aceluia, care este norocita 
a privi cu mândriă la lungula șira ala 
vieței sale de 50 de ani petrecută în ac
tivitate și încărcată de merite pentru 
mama națiune și biserica din sînula că
rora a eșita. Și apoi o astfela de per- 
sdnă prea vrednică și binemeritată pen
tru națiunea română în genere și bise
rica unită din părțile Bănatului în spe
cie este fără îndoelă și veteranulă jubi- 
lante Ștefana Moldovana.

Nu este scopula meu și nici nu mă 
simtă competenta a înșira aci meritele 
acestui veterana Părinte, tota ce voesca 
este, ca prealăudatului bărbata, cu oca
siunea jubileului său, să-i doresca dela 
atotputernicul^ și bunul a Dumnezeu încă 
multi ani fericiți și sănătate deplină di- 
cendu-i cu reverință din profundulă ini- 
mei una: bucură-te cu bucuriă nespusa 
de mare în diua jubileului Tău, Tu bra
vule jubilanta, Nestorulă preoțilora din 
eparchia Lugoșului!

Adresăma și din parte-ne venerabi
lului și multa meritatului prelata cele 
mai sincere felicitări cu ocasiunea jubi
leului său! “ ** *

„Națiunea11 scrie: „îndată după pre
darea scrisorilora sale de acreditare, d. 
T. Văcărescu, ministrula României la 
Viena. va începe tratativele pentru re
luarea negocierilora cu Austria în pri
vința încheierei convenției comerciale/ 

jje* *
In causa atentatului cu dinamită din 

Beregseu, despre care s’a făcuta amintire 
și în colonele foiei nostre, „Luminăto- 
rulă“ din Timișora primesce două cores
pondențe. In una din ele se dice între 
altele: In 22 1. c. la 31/., ore în dori de 
di nesce făcători de rele aprinseră o pa
tronă de dinamită pe terestra localului 
învățătorului E. Andreescu. Ferestrile 
se sfărâmară în mii de bucățele, mobi
lele asverlite și rupte în deci de bucăți 
și bolnava soțiă a învățătorului fu ră
nită. Se dice, că acesta atentata s’a co
misa din răsbunare pentru că Andreescu 
ar fi șoptită gendarmilora că scie cine 
ar fi ucigașii din Checia și hoții cailoru 
lui IancovicI din Timișora. Detunătura 
s'a auditu și în comuna vecină. In altă 
corespondență se dice că învățătorul^ 
din vorbă ar fi una mare cămătara și că 
ar șicana pe locuitori cu esecuțiunl ce 
le pornesce în contra lorii etc.

0 visită la fortificații.
Multe s’au dish, multe s'au scrisa și 

multe s’au strigata și pentru și contra 
fortific at bunilor fi ee se facil in jurulii Bu- 
cureseiloril. Era der o legitimă dorință 
a vede de aprope, a examina aceste lu
crări ca ast-fela să putemă cu mai multă 
înlesnire și pricepere, decă nu cu com
peting, a vorbi și noi la rîndulă nostru 

în acestă cestiune. Așa la 15 Iulie is- 
goniți și de căldura caniculară a capi
talei și avendă dorința de a respira una 
aera mai curata, pornimd spre Afumați, 
unde una prietena ala nostru ne putea 
procura ocasiunea a visita fortula. La 
8 dimineța ne presentăma d-lui coman- 
danta ala fortului, care ne primesce cu 
amabilitate și bună-voință, permițendu-ne 
nu numai a visita fortula, der a ne și 
însoți, dându-ne și explicațiunile de cari 
aveam necesitate fără a eși din marginele 
diserețiunei impuse unei atare lucrări.

Pesantierula lucrărei, care este forte 
desvoltată și unde sunta ocupați 400 lu
crători în mare parte ilalienl și bulgari, 
găsima pe d. inginera Bunescu, o veche 
cunoseință a nostră, care ne primesce 
cu cordialitate punendu-se la disposiția 
nostră. Fortula Afumați este una tipa 
mixta, datorita în ceea ce privesce tra- 
seula și concepțiunea lui, d. major Cul- 
cer, unuia din cei mai excelențl oficerl 
de geniu ce posedă armata nostră. Este 
locuia să spunema, că forturile ce se 
construesca în jurulă capitalei, în număra 
de 18, sunta de trei genuri seu tipuri, 
tipa mare Nr. 1, cum este Chitila, tipa 
Nr. 2 ca OtopenI Cățelu, Jilava, Mogo- 
șoia și tip Nr. 3, ca Tunari StefănescI, 
Pantelimona, Cernica etc. Afumații este 
una tipa mixta ținendă locuia între tipa 
Nr. 2 și 3. Ela se compune din o parte 
avansată, care se chiamă curtină, din 
care eșindă ne găsima în curtea fortului 
ce se află la o adâncime de 3,50 sub 
solula naturala; înainte pe axa centrală 
a acestei curți se află masivulă fortului; 
o galeriă centrală ce conduce la o cu
polă unde se vora aședa tunuri de 15; 
înainte galeria duce la o caponieră, una 
fela de redută, unde se vora aședa mi
trailleuse, în drepta și stânga galeriei și 
plecândă din curtea fortului sunta ma- 
gasiele de munițiunlj și pulbere, er pe 
două scări laterale ne urcamă în etagiula 
II unde sunta locuințele și 2 mari cu
pole de tuuurl 15. Tota după acestă ga
leriă plecă alte două galerii lungi, cari 
conducă la semi-caponierele ce sunta în 
drepta și stânga fortului și la estremită- 
țile despre norda; aceste două galerii au 
fiă-care în drepta și stânga câte una cu
pola de mortiere și obusiere.

Ast-fela întregula forța posedă 9 cu
pole. Lucrările sunta destula de 'înain
tate, considerânda că acesta forța e în
cepută de anula trecuta. Am observata 
că lucrula este condusa cu mare ordine 
și esecutată în condițiunl escelente.

Am simțită o adevărată mulțămire 
în amorulu nostru propriu naționala vă- 
cțenda, că aceste lucrări sunta conduse 
și esecutate de Români și cu atâta price
pere și ordine.

Tota în torta se fabrică și cărămida 
necesară construcțiunei, care fabricațiune 
se conduce în tote forturile de d. ingi

neră Pluvier—cărămida are dimensiunele 
belgiano, adecă cărămidă mică.

După unu dejuna deliciosă, ce d. 
Bunescu nl-a oferita cu o gentileță pen
tru care îi aducemă tote mulțămirile nos- 
tre, plecăma spre Pantelimona. una forța 
tipa Nr. 3, care este comandată de d. 
loct. Doiculescu, una oficeră forte inte
ligenta și capabila. Acesta forța împre
ună cu Cernica și Cățelulă este dată în 
construcțiune tota d-lui Bunescu, er din 
partea d-sale este însărcinată cu condu
cerea lucrării în fortula Pantilimonă d. 
inginera Bildirescu.

Aci lucrările suntă concepute anulă 
acesta și ni se pară destula de înaintate :
2 cupole suntă deja sfârșite din zidăria 
și alte două în construcțiune.

Situațiunea fortului este forte ffu- 
mosă fiindă aprope încungiurata de pă
dure : deși căldura e mare, am simțită 
o adevărată plăcere visitânda, vădendă 
cum totula este arangiata spre a îndulci 
pe câtă se pote vieța lucrătoriloră, lo
cuințe igienice, cantine îndestulătore 
pentru ca lucrătorula să nu fie esploa- 
tată și, vorbinda cu câțiva lucrători ita
lieni, am constatata prin noi înșine cum 
că sunta mulțămițl.

Aci, la Pantelimonu, linia încompe- 
ratore a capitalei se întrerupe spre a 
merge în gara Pantelimonă a liniei Bu- 
curescI-CălărașI.

D. comaudantă ala fortului Cernica 
d. căpitană Teodora, ce se află în for- 
tulă Pantelimonă, ne propune a-lă însoți 
pănă în fortula d-sale la Cernica, pro- 
posițiune ce primima cu plăcere, și am 
avută ocasiunea a me felicita de acestă 
învitațiune putendă încă odată a admira 
tactulă, inteligința și capacitatea ofițeri- 
loră și ingineriloră noștri.

Traiectulă dela Pantelimonă la Cer
nica în dresină este din cele mai agrea
bile, și regretămă că este numai de 4 
kilometri.

Fortulu Cernica este totu tip. Nr.
3 și începută tota anula acesta, așa că 
abia acum se construia casarma provi- 
sorie pentru soldații ce țină garnisona 
în forță și care este construită după 
proectulă d-lui căpitană Teodoră. în con
dițiunl escelente.

Orele erau 5 și căldura nu scăduse 
astfelă, că am primita ca o adevărată 
provedință proposițiunea unei băi reci 
la Colentina, proposițiune ce ama și ese
cutata împreună cu d. căpitanii.

Fortula Cernica și Cățelulă suntă 
separate prin rîulă Cernica, preste care 
se esecută ună poda de pietră pentru 
cale ferată cu tablierulă în t'eră și pen
tru șosea cu tablierulă în lemnu. Acestă 
podii nefiinda terminata, fortula Cățelu 
nu s'a putută începe în anulă acesta.

De sigură, nu avemă pretențiunea 
de a ne fi formată convicțiunea asupra 
eficacității seu a oportunității fortifiea-

FOILETONUL!! „GAZ. TRANS/

Unu episodu flin 1848.
Am cugetatu de multe ori, că, decă 

sortea m’a purtata pe mine, una fiu de 
țărâna săraca, pe nisce căi deosebite și 
m'a făcuta să esperieza multe accidente 
însemnate: apoi pote este acesta eredi
tara, căci și fiulu meu repausata s’a a- 
flata în asemeni situațiunl deosebite.

In copilăria mea am fosta istețu, 
căci audeamă că așa vorbescă de mine 
călugării dela mănăstirea Putna, unde 
mă luase egumenulu de acolo la versta 
mea de 5 ani, ca să mă învețe carte, 
aveam taleutulă la cântare și cu șepte 
ani am cantata în biserica mănăstirei 
Putna unu „Acsion“ pe psaltichie atâta 
de bine, că boerulu Rozuovană cela bă
trâna, care venise la Putna să se închine 
la mormentula lui Ștefana Vodă, audind 
cântarea mea, a unui băiată, îmi dete 
șese galbeni.

Cipriana asemenea era istețu și a- 
vea talenta musicala, cântândă și din 
gură forte bine. In cora avea tonula 

„secondă/Și elă era, cum eram eu de 
tinerii, veselă și glumeță încâtil în so
cietăți toți stăteau în gura lui.

Pățit’am apoi multe bune și rele, 
pănă și închisă am fostă, odată 6 săp
tămâni la L. er altădată 24 de ore în 
Cernăuți cu neuitaverulă nostru A. H... 
care a murită la Neapolea. Ambele dățl 
sub titula de delicte politice. Așa și bie- 
tulu Cipriană, sub pretecstă că ca pre
ședinte ală societăței „Arbordsau ar fi 
stată în legătură secretă cu iubilanții 
centinarl ai decapitatului Doinuă Ghica 
din Iași. Eșindu elă apoi din temniță, 
a adusă cu sine gernienulil morții.

Der să vină la episodă.

La anulă 48 eram în anulă ală doi
lea de teologiă și câteva scrieri în ver
suri și prosă, între care și cântec-ulă lui 
Iancu /
„AucjițI acolo, unu buciumă răsună, 
Șboră, trece codri, dealuri și câmpii, 
Er colo pe Mureșă ună voinică ce-adună 
Cete de voinici, ai Transilvanii fii“ etc. 
îmi câștigară atențiunea Grachiloru noș
tri Hurmuzachi și ei me luară la sine și 

îmi deteră secretariatulă gazetei loră 
atunci înființate „Bucovina/ Observă 
că pe atunci românesce mai că nu scria 
nimeni la noi.

Veniră la Cernăuți tinerii moldoveni, 
elita inteligenței june de acolo, ca fu
gari seu surgunițl de despotulă Mihala- 
che Sturza. — Toți acești tineri, dintre 
cari, afară de Cogălniceanu, Alexandri 
și G. Sionă, nu sciu jcarl voră mai fi 
aflâudu-se în vieță, făcură prima visită 
în casa Hurmuzacheștiloră și numai de- 
câtă fuseră invitați a primi ospitalitatea 
loră, parte în casele loră din Cernăuți, 
parte în cele dela moșia Cernăuca.

Se înțelege, că cei cu avere, ca fra
ții Alexandri și CasimirescI, Costache 
Negri, Raletă, principele Moruzi, Co
gălniceanu și încă vre-o câțl-va, decli
nară mulțumindă pentru binevoitorea in
vitare, der alții mai săraci, intre cari și 
ună ofițeră, o acceptară.

Așa făcui eu, băiată de 23 ani, cu- 
noscință destulă de intimă cu toți bieții 
emigranțl. Marele bărbatu Costaehe 
Negri cu nobilulă său caracteră mă lua 
cu sine la tote plimbările sale. O, ce 

vorbe audeamu din gura lui! In anulă 
1872 îmi mai scrise încă o epistolă — 
ultima în vieța sa — dela moșia sa 
Tergulă Ocna lângă Adjudă.

Intr’o seră cam târdiu vine la mine 
și'lă cunoscui că-i agitată de ceva. 
„Domnule/ îmi dise elă, abia trecută 
preste pragulă cabinetului meu. — era 
în Iunie 1848 — „acum e acum 1 Ești 
de aici, din Bucovina, dta poți deci se 
faci ună mare serviciu unei cause așiș
derea mari/ — Se uită apoi lungă la 
mine ca și când i s'ar fi oprită respira- 
tulă, er sufletulă său parcă imprima pe 
față'i o mare erecțiune internă : după o 
pausă dându’șl lungile și uudulosele plete 
înapoi pe umerî și părând ă a se învoioșa 
continuă: „Și dta, speră, că vei face 
acelă serviciu, una că ești Română și 
alta că ești clerică, și e vorba de scă
parea unui bărbată de tagma d-tale/

Audindă aceste cuvinte, se'nțelege 
că mă apuca și curiositatea și neliniscea. 
„Der mai întâiu de tdte“ — continua 
Negri — „spune-mi, nu șeii dta în ee 
parte a hotareloră Bucovinei despre 
Moldova e cerdaculă cu Nr. 75“ ? — 
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țiunei capitalei în urma unei visite, der 
cele constatate de noi asupra onestității, 
inteliginței și escelenței conducerea lu- 
crăriloră și a escelenteloră condițiunl 
în care se construescă forturile, ne-a ft- 
cută a scrie aceste rendurl aducendă 
complimentele nostre d-lui generală Be- 
rendei pentru inteligența cu care ține 
direcțiunea generală a lucrăriloră, pre
cum și d-lorii maioră Culceril și Bo- 
teanu.

Termină nul, mulțumindă d-loră co
mandanți ală forturilor^ de mai susti și 
d-lui Bunescu, întreprindătorulă, pentru 
amabilitatea și urbanitatea cu care ne-a 
primită. X. Y. Z.

(„Românulă*.)

Literatură.
,,Revista nouă" apare în BucurescI 

odată pe lună și costă pe 3 luni 6 lei, 
pe ună anii 20 lei. Directoră: B. P. 
Hașdeu. Redactori: Barbu Stef, dela 
Vrancea, Al. Vlahuță, D. D. Racovița și 
Victoră Bilciurescu. — Nr. 8 dela 15 
Iulie cuprinde: Amintiri din pribegia 
după 1848, de Ioană Gliica; In fenă 
(poesiă), de V. Bilciurescu; Veniamină 
Costachi (biografia cu ună portretă), de 
de T. D. Speranță; Puica Radului țpoe- 
siă,) de Gheorghe din Moldova; Din is
toria fanarioțiloră, de Ionescu Gionă; 
Țiganulă călare (anecdotă poporală), de 
T. D. Speranță; Bragagiulă (reproducere 
după unu tablou din colecția d-lui Ca- 
lenderu), de Grigorescu. Numărulă acesta 
are portretulă lui Veniamină Costachi.

Foia bisericesc» și scolastică, apare 
în Brașu de 2 ori pe lună și costă 6 fi. 
pe ană. Redactorii: Dr. 1. Rații și Al. Ui- 
lăcanu. — Nr. 21 dela 1 Augustă cu
prinde: Tatălă nostru (meditațiunl), de 
Dr. Victoră Szmigelski; Vieța și învăță
tura lui Isusă Cliristosil; Raportă despre 
adunarea preoțescă din Siria ; Sânta unire 
și desvoltarea nostră națională; Acte re- 
feritore la resignarea episcopului Grego- 
riu Maiorii; Recensiune asupra unui opă 
ală d-lui V. Szmigelski, de Dr. Isidortl 
Marcu. profesoră de teologiă; Varietăți. 
In partea școlastică: LecțiunI practice 
din limba română, de M. Popă; Ce să 
propuneniu în I clasă a școlei poporale, 
de P. Ungureauu; Raportă despre con
stituirea Reuniuuei învățătoriloră români 
din ținutulu Lugoșului, de Petru Popescu ; 
Diarulil economului; Lucrările în acestă 
lună: îngrijirea păduriloră; Cultivarea 
trandafiriloru: Cursă de grădinărită; Date 
statistice.

Din comitatulu Solnocu-Dobeca, Iulie 1888.
Baluhl din Betlenă. Acestă bală, con

formă anunciului publicată prin diarele 
nostre, s'a ținută la 22 Iulie st. n. în 
sala otelului celui mare din Betlenă. 
Atâtă în privința morală, câtă și mate
rială, între împrejurările vitrege de as- 
tădl, balulă a reeșită minunată. Te 
ampli de speranță când vecii ațâța 
tineri voinici absoluțl de teologiă, jură, 
medicină etc. convenindă frățesce în- 
tr’ună locă și-ți vine a crede cu dreptă 
cuventă, că avemă motivă de a aștepta 
ună viitoră mai ferice.

Intr’ună cadrilă mă încercamă se 
numără părechile, der mi se perdea ve
derea ochiloră, fermecațl de mândrenia 
costumului națională; susțină însă totuși 
că voră fi fostă vr’o 40 de părechl. 
Uitatu-m’am și după aceea, ca să nu
mără costumele naționale, der am pă- 
țit’o ca cela din poveste, din rîtu cu 
florile; tote i-ar fi plăcută și le-ară fi 
luată, der la urmă totuși numai cu pu
ține a rămasă. Frumosele nostre domne 
și domnișore voră binevoi însă a ierta, 
decă pote nu le voiu aminti pe tote, 
căci îi’arn fostă norocosă a le pute cu- 
nosce pe tote. Mă mărginescă a aminti 
numai, că frumosulă nostru costumă na
țională l’au purtată cu fală cam urmă- 
torele p. t. domne: Mariția Dragoșă, 
Maria Boteanu, Iuliana Mureșianu, Maria 
Popă, Susana Todorană, Domnica Iuga; 
dintre d-șore : Aurelia Rusu (Țaga), Dom
nița Huza (Ceaba), Ludovica Rusu (Cin- 
celică), Maria Silvia Dănilă, împodobită 
cu treicoloră (Budatelecă); Rafila Rusu 
(Iuda), Lucreția Sigarteu (Sintereagă), 
Măriți Pascu (Șimotelnică), Maria Secui 
(Arpașteu), Ana Tergovețiu (Măgherușă), 
Szeikei Anania, Maria Cupșia (Odorheiu), 
Cristina Ambrușiu (Betlenă). Nu mă 
potă despărți de costumulă nostru stră
bună fără de-a spune, că publiculă ar fi 
dorită să’lă vedă încă și mai bine re- 
presentatu.

Ce privesce câștigulă materială, au 
iucursă suprasolvirl dela p. t. d-nii; Iu- 
liu Dragoșă preotă 2 fi., Quintiliu Bre- 
bariu, comptabilă, 80 cr.. Vasile Can- 
dreanu a trimesă 2 fi., Martonă Feld
man comptabilă, 80 cr.

Peste totă venitulă brutto a fostă 
116 fi. v. a. din cari — după cum ml-a 
spusă d-lă Grecu, cassariulă — subtra- 
gendu-se spesele de 66 fi., a rămasă ve
nită curată de 50 fi. v. a. pe sema sco- 
lei g. c. di Betlenă, spre care scopă s’a 
arangeată balulă.

Primescă toți p. t. domni, domne și 
d-șore, cari au participată și contribuită 
la ajungerea scopului morală și materială 
ală balului, și deschilinită d-uii supra- 
solvențl, din partea comitetului arangia- 
toră și alu Betleneniloră în genere cele 
mai fierbinte mulțămirl pentru binevoi- 
torulu sprijină și frățesca căldură cu 
care au îmbrățișață acum de mai mulțl 
ani întreprinderea loră socială și cul
turală.

Nu potă să nu amintescă aci cu 
mare plăcere și numele stimatului d-nă 
primă-pretore din Betlenă, Floth Fr. 
Adolf, care a binevoită a conlucra ca 
să se potă căpăta sala de petrecere cu 
ună preță moderată. I se aduce pentru 
acesta căldurosă mulțămită.

Din încrederea comitetului aran- 
giatoră. (’incinatu.

Dela camera de comerciu.
Liferațiune pentru depoulă e.r. de re- 

cvisite de trenă in Klosterneuburg. Camerei 
de comerciu și industriă din Brașovă i-a 
sosită escrierea de oferte pentru procu
rarea de provisiunl necesare la depoulă 
c. r. de recvisite de trenă în Kloster
neuburg pentru anulă 1889, și adică: 
de părți constitutive de trăsuri, hamuri, 
țesell. diferite soiuri de lucruri de me- 
tală și unelte. Pertractarea se va ținea 
în 3 Septenirre a. c. n.

Publicațiunea se pote vedea de cei 
interesați în biroulă Camerei comerciale 
și industriale din Brașovă.

Importulu și exportulu României.
Amă arătată în altă numără ală fdiei 

nostre, că importulă României în anulă 
1886 a fostă de 296,497.362 lei, er ex- 
portulă de 255,548.263 lei.

Din totalulă importului României 
Austro-Ungaria represintă 31.54 la sută, 
Germania 25.75, Anglia 24.09, Belgia 
4.89, Franța 4.88, Rusia 3.25 etc.

La exportă Anglia vine în primulă 
locă cu 45.63 la sută; apoi vine Austro- 
Ungaria cu 13.57. Francia cu 11.40, Ita
lia cu 6.52, Belgia cu 5,96, Rusia cu 5.05, 
Turcia cu 4.51, Olanda cu 2.16, Bulga
ria cu 2.10 etc. Carecteristică este, că 
Germania, care dă aprope 25 la sută 
din totalulă importului română, nu re
presintă de câtă unulă la sută din între- 
gulă exportă.

Importulu și exportulu Rusiei.
După cum arată datele statistice o- 

ficiose ale Rusiei referitore la comerciulă 
europeană ală acesteia, exportulv. totală 
ală Rusiei dela 1 Ianuarie pănă la 1 Iulie 
a acestui ană represintă o sumă de 
272,420.000 ruble față cu exportulă de 
191,091,000 ruble din aceeași periodă a 
anului precedentă.

Afară de acestea Rusia a exportată 
bani de aură și de argintă, precum și 
obiecte de aură și de argintă în preță 
de 30,432.000 ruăle, față cu 4,731.000 
ruble exportă din aceeași periodă a anu- 
nuli precedentă. Importulă : 115,583.000 
ruble față cu 123,985.000 ruble. Afară 
de acestea importulă în bani și obiecte 
de aură și argintă: 1,771.000 ruble față 
cu 1,708.000 ruble. — Din acestea se 
vede că comerciulă Rusiei cu țările a- 
pusene a fostă în cele 5 luni ale anului 
acestuia mai favorabilă pentru Rusia cu 
90 milione de ruble, decâtă în aceeași 
periodă a anului trecută.

DIVERSE.
0 neplăcută descoperire s’a făcută 

dilele trecute în Peterhof. Kusmin, ste- 
garulă de odinioră din batalionulă de 
venătorl ală familiei imperiale, murise. 
Familia sa scia sigură că elă 11-a lăsată 
o moștenire de 10,000 de ruble, însă nu 
afla banii nicăirl. Se descoperi totuși 
mai târdiu ună biletă, în care Cusmină 
spunea, că banii lui simtă cusuțl în uni
forma sa cea nouă, der — tocmai în a- 
cestă uniformă fu îngropată. E întrebare 
acuma, decă autoritățile voră permite 
moștenitoriloră să desgrăpe mortulu, pen
tru ca să-și ia banii, constatându-se tot
deodată, decă mărturisirea decedatului 
e adevărată.

Onorarele (porului „Times*, țliaru 
englesă „Times* plătesce coresponden- 
țiloră săi din străinătate nisce salare 
forte mart. Dlă de Blowitz, corespon- 
dentulă din Parisă, primesce anuală 80 
de mii franci seu 3200 livre sterlinge. 
D-lă Loxve din Berlină 2000 livre st., 
totă etâtă salară primesce și corespon- 
dentulă din Viena; corespondentulă din 
Roma are locuință grătuită și 1. st. 1000; 
D-lă Gimpson din Petersburgă primes
ce aceași remunerațiune. Pănă și cores
pondenții din capitalele mai mici, cart 
nu telegrafiază într’ună ană mai multă 
de dece seu douespredece colone pri
mescă salare de câte 1000 seu 500 liv. 
st. Cea mai mică remunerațiune este de 
liv. st. 250. Suma totală plătită de „Ti
mes* corespondențiloră streini este de 
30,000 adecă peste 300,000 fl. anuală.

Cursiilu pieței Brașovu
din 30 Iulie st. n. 1888

Bancnote românescl Cump. 8.70 Vend. 8.74
Argintă românescă . 
Napoleon-d’orI . . .
Lire turcescl . . .
Imperiali...................
GalbinI...................
Scris, tone. „Albina* 6"/0 

n n „ 5°/0
Ruble rusescl . . . 
Discontulă ....

n 8.68 1» 8.70
n 9.88 w 9.92
n 11.20 11 11.24
R 10.20 11 10.24
r 5.88 11 5.91
n 101.— 11 —.—
n 98.— 11 98.50
11 117.— 11 118.
672- -8°/o pe ană.

Cnrsulu la bursa de Viena 
din 2 Augustă st. n. 1888.

Renta de aură 4"/„................................. 101.20
Renta de hârtiă5°/„...................................90.84
Imprumutulă căiloru ferate ungare . 151.75
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) . . 98.30
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (2-a emisiune) . . —
Amortisarea datoriei căiloră terate de

ostă ungare (3-a emisiune) . . 115.—
Bonuri rurale ungare.............. 105.—
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.80
Bonuri rurale Banată-Timișu . . . 104.80
Bonuri cu cl. de sortare..........104.80
Bonuri rurale transilvane......... 104.40
Mărci 100 imp. germane................... 60.37
Londra 10 Livres sterlinge .... 123.25
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 130.80
Renta de hârtii austriacă .... 81.80
Renta de argintă austriacă .... 82.45
Renta de aură austriacă..........111.—
LosurI din 1860 .................................. 139.—
Acțiunile băucei austro-ungare . . . 867.—
Acțiunile băncei de credită ungur. . 407.— 
Acțiunile băncei de credită austr . . 313.10
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedmului.................................  . 124.90
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă.......................................... 100.50
Bonuri croato-slavone........................104.—
Galbeni împărătesei ........................ 5.80
Napoleon-d’orI...................................... 9.74

Bursa de Bucuresci.
Cotă oficială dela 21 Iulie st. v. 1888.

Renta română 5"<0 ....
Cump. vend.

Renta rom. amort. 5"/0 . . 93.* 94.—
Renta convert. 6" 0. 93.— 90.' .
Impr. oraș. Buc. 10 fr. . . 37.— 42. -
Credit fonc. rural 7" . . . 106.1 . 106." .

11 11 11 •' . • 92.’. 93.' .,
11 „ urban 7%,. . . . 104.' 2 105-—
11 „ „ 6"/„. . . 98.', 99.'
"1 „ „ 5",............ . 88.— 88.",

Banca naț. a Rom. 500 Lei. . 945.— 960.—
Ac. de asig. Dacia-Roin.. . . 220.— 225. -

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

Nu, răspunsei eu, der pote că aflu încă 
adl ori de nu, mâine dimineță. „Fii 
bună caută să afli,* îmi dise elă, „și a- 
poi îți voiu mai spune cele ce avemă să 
facemă. De afli adl, eu te așteptă pănă 
a unspre-dece.“ —

A doua di dimineță aflai la comanda 
militară, unde se află acelă cerdacă, pre
cum mi se spunea, populată cu militari 
vigilatorl de graniță, alergai apoi la C. 
Negri, carele ședea cu surorile sale, două 
călugărițe. în otelulă de Parisă și ’i 
spusei locuia acelui cerdacă. „Bine!* 
dise Negri, „și dta cunosc! acelă locu 
și scii pe unde-i de mersă la elă?“ 
„Da, sciu,“ răspunseiu eu.

„O, der te rogă, caută câtă mai în- 
grabă trei trăsuri acoperite și dă-le or
dină să aștepte afară de orașu pe dru- 
mulu ce duce la cerdacă, der și dta te 
gată, de poți, nu în reverendă, ci în 
alte haine și să mergi cu noi. O, de 
s'ar putea să plecămă câtă mai curendă 
ca să fimil pe seră le acelă cerdacă.*

Aceste vorbe erau rostite cu o dis- 
crețiune vădită și nu-mi puteamu închi
pui ce am să esperieză seu se pățescă. 

Der sciindă pe Negri omă atâtă de es- 
celantu, perdui totă grija și pănă la ore
le 11 îmbrăcată în hainele mele țără- 
nescl, ce le foloseamă la escursiunl prin 
țeră, așteptamă cu 3 trăsuri brașovenescl 
(că atunci nu esistau în Cernăuți bir
jari) dincolo de grădina publică, și tri- 
misesemă deja ună servitoră să vestescă 
pe Negri de pregătirile mele. Nu multă 
după aceea îlă vădui cu mai mulțl ve- 
nindă grabnică. Toți mă salută se urcă 
în trăsuri și observându-mă Negri îm
brăcată ca ună flăcău, cu ună zîmbetă 
mă pofti în trăsura, în care să sui elă 
cu alțl trei (Mălinescu Petrache Casi- 
miră și fratele mai mică a lui Alexandri), 
er ceilalți optă se suiră în celelalte 2 
trăsuri.

„Cu Dumnedeu* striga Negri, și că
răușii porniră. Pe drumă era mai multă 
tăcere decâtă vorbire și eu vedeamă 
bine pe fața tuturora îngrijire și agita
țiune internă. Numai pe mine mă în
trebară de va fi pe lângă acelă cerdacă 
pădure ca să putemă trece — pe ună 
momentă — granița nevăduțl de nimeni.. 
Eu le spusei că de multă ii'ain fostă pe 

acolo, der pe câtă îmi aducă aminte am 
vădută o pădure, numai nu sein, e ea 
dincoce ori dincolo de hotarulă Buco
vinei. Negri scose o epistolă din busu- 
nară și cătâ multă în ea apoi o dete 
celorlalți, cari mai apoi i-o înapoiară în 
tăcere. Cândva rupe Negri tăcerea cu 
glasu nădușită der apăsată: „O, tira- 
niloră, tiraniloru, pănă când ore va fi 
lumea totă a vostră ?“ „Când, cum dice 
Alexandrescu, o se perdeină trista ideă, 
că lumea moștenire despoțiloră s’a 
dată.*

Mă uitaiu la elă, fața-i părea a fi 
inflamată, fruntea creață și ochii pe ju
mătate închiși, der printre gene vedeai 
că parcă străpungeau lumea cu espre- 
siunea-le înverșunată. Apropiindu-ne de 
Șiretă, îmi dise Negrii: „Noi te-am pof
tită d-le P. să ne faci acestă bine, să 
ne conduci la acelă cerdacă, la care 
trebue să fimă chiar adl, și numai țl-am 
indigetată puțină, că este vorba de scă
parea unui omă de tagma d-tale. Credă 
că nu vei bănui, că nu țl-am descope
rită încă totă causa, der o vei afla cu
rendă și speră că mă vei scusa de ce 

păstrămă atâta taină.* Făcui numai, din 
capă că’să conțelesă și nu mă supără.

Ajunserămă la Șiretă, și aci mă în
trebă Negrii de mai este multă pănă la 
cerdaculă sciută, ca se lăsămă caii să 
răsufle. Răspunsei : mai este cale de ju
mătate de oră ; deci nu ne mai oprirămă.

Ajunși la cerdacă pe drumuri lătu
rașe, mă coborîiu din trăsură și întrebaiu 
polonesce pe soldatulă de strajă, de-i 
acasă caporalulă seu sergentulă, adecă 
mai marele postului de strajă? Răspunse 
da; apoi Negrii mă pofti să-lă întrebă 
pre acelă mai mare, de ne lasă să stea 
aici căruțele, er noi să trecemă dincolo 
de graniță, de unde er ne întdreemă 
preste o oră, două.

Deocamdată să uita bietulă bemacă 
multă la mine („cordoniștii* erau toți 
Boemi!) și se mira că ună flăcău ro
mână îi vorbesce în limba polonă și a- 
poi mă întrebă că cine suntemă și câți ? 
Ii răspunseiu că eu sunt studentă din 
Cernăuți și am venită cu 11 domni mol
doveni, cart stau de presentă în Cer
năuți și ar avea să se întelnescă cu ci
neva din rudeniile loră, dincolo de 
graniță. (Va urma.)
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lege de fl. 200.000 elocate în etecte publice sigure.
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„ALBINA“r
Institut! de credit! și de economii

FILIALA BRASOV?.
9

— M—

Scrisuri fonciare de 5%
ale

Institutului de creditu și de economii „ALBINA"
în Sibiiu.

Aceste scrisuri fondare notate la bursa clin Budapesta 
aducă 5° 0 interese și oferă siguranța cea mai mare, fiindu 
ele asigurate:

1. Prin hipotecă mai mare ca întreită, care 
trece siguranța pupilară usitată.

2. Prin unii fondu specială de garanția prescrisă prin

I 

i 

hă
vo c>

I

k .3

W Schimbare de locală. 'W
Subsemnatulă face cunoscută onor, publică din orașă și 

împrejurime, că s’a mutată cu prăvălia sa de manufacture în 
Strada Flosului No. 26.

Casa văduvei Gross-
Cu înaltă stimă

1113-1 Iosx±\zl Sclxxxl.

adecă în- C3I

P

V 3 <>
V?
Lj 1
r
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8

3. Prin totă cealaltă avere a institutului.
Cuponii de interese se plătescu fără de nici o subtra- 

gere, la semestru, în 1 Ianuarie și 1 Iulie la cassa insti
tutului în Sibiiu, la subscrisa filială în Brașovă și la „Banca 
comercială ungară11 în Budapesta. La cerere pe scrisurile 

/0 a valorei lorăca fonciare se dau împrumuturi pănă la 90°
fio nurcii nro lancră Fi 1 / (*/ ta o finii1

o , ________

anulă. Ele se află de vencjare în cursulu cjilei de fl. 98.50 la 
fgj Filiala din Brașovu

a ..ALBINEI*4, institute de creditu și de economii.

y Oarele de birou siintu dela 8 a. 111. pănă 
y la 2 p. ni.

de cursă pre lângă 5 ’/., °/0 pe ană.
Scrisurile fonciare se rescumpără în valorea lorii no

minală celă mult în 30 ani, prin tragere la sorți în totă

Nru 6441 1888.
vic.-com.

PUBLICAȚIUNE.
Inaltulă ministeriu reg. ung. 

pentru lucrările publice și comu- 
nicațiune, cu ordinulă dtto 23 Iu- 
niu Nr. 19,794, a binevoită a în
cuviința edificarea podului pe clru- 
mulă strategică „Șierpem-Branău 
peste fluviulă așa numită „Bârsa“ 
cu suma de 7525 fl. 18 cr. v. a. 
ceia ce comisiunea administrativă 
în ședința sa din 14 Iuliu a. c. 
sub Nru 497 a și decis’o.

Pentru efeptuirea acestei edi
ficări se determină licitațiune cu 
oferte închise pe <|iua de 16 Au
gustă a. c. la 10 ore a. m. în can
celaria vice-comitelui comitatensă.

Doritorii de a licita suntăpro- 
vocațl de a’șl înainta ofertele loră 
compuse conformă calculului de 
spese și a condițiuniloră specificate 
provecțute cu unu vadiu de 5"/u 
după suma susă menționată în 
cțiua ficsată pănă la 10 ore a. m. 
cu atâtă mai vertosă, deorece o- 
fertele întârfliate nu se voră mai 
lua în considerare.

Atâtă calcululă de spese câtă 
și condițiunile specificate se potă 
vede în decursulu oreloră oficiose 
la oficiulă de edile reg. ung. din 
locă.

Fățjărașu, în 26 Iuliu 1888.
Daniel de Gramoiu,

109,3—3 vice-comite.

Avist cl-loru abonați!*

Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 
binevoiască a scrie pe cuponul? mandatului poștală și numerii de 
pe fășia sub care au primită diarulă nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, se binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă.

„Administrațiunea Gaz. Trans“


