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41 30 cr. timbru pentru o pu
blicare. Publicări mai dese 

după tarită si învoiâlA.
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,GazetaJ iese In tîe-ciire iți. 
Abonamente pentru Anstro-Ungaria 
Pe unu anu 12 fl., pc ș6se luai 

6 fi., pe trei luni 3 fl.
Fente România și străinătate: 

Pe unu anu 40 franci, pusese 
luni 20 franci, pe trei luni 

10 franci.
Seprenumora la tdte ofl- 
ciole poștale din întru și din 

afară și la dd. colectori.
Abonamentele nentrn Brașovn: 

laadministrațiune, piațamure 
Nr. 22, etagiulu I.: pa unu anu 
10 fl.. pe ș6se luni 5 fl., pe trei 
luni 2 fl. 50 cr. Cu d u s u 1 u în 
casa; Pe unu anu 12 fl.. pe 
șise luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Unu esemplaru □ cr. v. a. s6u 

lo bani.
Atâtu abonamentele câtfi și 
inserfiunile sunt a se plăti 

înainte.

1888.

Brașovu, 26 Iulie st. v. 1888.
Era de prevgcjutu, că armis- 

tifiulu încheiată între Unguri și 
Celiî. de când aceștia din urmă 
au intrată în acțiune făcendu parte 
din maioritatea parlamentului aus
triacă, nu va dura multă.

Scopurile ce le urmăresce po
litica cehă trebuiau se vină mai 
curendă ori mai târijiu în conflict 
eu scopurile politicei unguresc!.

Pe când unii voră se-șî asi
gure libertatea națională câștigân- 
du-șî din ce în ce mai multă te- 
rpină pentru realisarea ideei de 
egală îndreptățire națională și nu- 
trindă mereu curentulă ideiloră 
iederalistice, ceilalți nu se preo
cupă decâtă de idea supremației 
loru naționale, care se pote susține 
numai și numai printr’ună sistem 
contrară liberei desvoltări a celor
lalte popore.

Și fiindă odată în vigore acest 
sistemă suprematistă în partea de 
dincoce de Laita, era clară că cei 
dela putere nu puteau vede cu 
ochi buni inaugurarea unui sis
temă în Austria cu principii opuse.

C’un cuvent egemonia maghiară 
nu să putută împăca nicidecum cu 
idea de egala îndreptățire înscrisă 
în programulă cabinetului actuală 
austriacă și deși n’a putută să îm- 
pedece ca lucrurile în Austria să 
ajungă acolo, unde suntă ac}i, to
tuși s’a opusă întotdeuna mai pe 
față, mai în ascunsă nisuințeloră de 
a dobendi mai mari concesiuni 
pentru naționalitățile din Austria.

In fruntea acestoră nisuințe se 
află tară îndoielă Cehii din Bo- 
emia.

De câte ori înse Cehii pretin
deau dela cornițele Taaffe ca se 
nu mai șovăiescă, ci se pășescă 
energică pe calea reformeloru cu 
scopă de a realisa programulă seu 
de egală îndreptățire, acesta le 
răspundea: Nu merge, dragii mei, 
căci avemă de a tace și cu Un
gurii și ei vedu în concesiunile, 
ce le cereți, ună periculă pentru 
organisațiunea dualistă a monar- 
chiei. Trebue se ve mulțămiți prin 
urmare deocamdată și cu mai pu
țină și să așteptați vremuri mai 
bune !

Au așteptată Cehii câtă au pu
tută, der vecțendu că causa loru 
națională a intrată într’ună stadiu 
de stagnațiune, acum după aprope 
cjece ani de acțiune parlamentară 
au începută a deveni impațiențl. 
Partida Cehiloră tineri a începută 
se-și câștige totă mai multă influ- 
ință asupra masseloră nemulțumite 
cu mersulu lucrurilor!! și grave 
imputări au trebuită să-și audă în 
timpulă din urmă conducătorii clu
bului parlamentară cehică.

In asemeni împrejurări era lu
cru firescu, ca mânia Cehiloră se 
se îndrepteze totă mai multă în 
contra Unguriloru, a căroră po
litică o consideră ca o causă prin
cipală a nesuccesului loru.

Ungurii, cțică foile cehice, suntă 
inimici jurați ai Slavismului și de 
aceea ei totdeuna voră folosi in- 
fiuința ce-o au în monarchiă în 

contra realisării aspirațiuniloră po- 
pbreloru ei slave. Prin urmare 
Slan ii trebue să dorescă și se ni - 
suescă ca infiuința politicei ungu
resc! să fia slăbită și paralisată.

Resultatulă acesta îlu așteptă 
Cehii mai cu semă dela o schim
bare a constelației politice din a- 
tară, în care pănă acuma Ungaria 
juca ună rolă atâtă de prepon
derentă.

O astfelă de schimbare li se 
pare Cehiloră că se pregătesce a- 
cuma în urma visitei împăratului 
germană la Petersburgă, despre 
care dice organulă lui Rieger 
„Hlas Naroda,“ că a dată o lo
vitură capitală șovinismului un- 
gurescă.

Astfelă se esplică atacurile ve
hemente ce le îndreptă de ună 
timpă înebee toile cehice fără de
osebire în contra șovinismului un- 
gurescă, atacuri la cari foile un
guresc! riposteză accentuândă me
reu „îndatoririle impuse Germa
niei de tractatulu de alianță41 și 
„interesele monarchiei austro-un- 
gare.“

„Succesele oDosiținnei nnite.“
Sub titluld acesta publică „Narodni 

Listy*  din Praga ună articula de fonda 
ala căruia cuprinsa îld aflămd reprodusa 
în colonele lui „Egyetertes44 :

Articulula din vorbă se referesce la 
naționalitățile neniaghiare din statuia 
ungara. Prin ela se îndemnă Slavii asu
priți din Ungaria ca să se alieze cu Ro
mânii și cu Sașii și astfela cu puteri u- 
nite să pășescă contra asuprirei, a înlăn- 
țuirei și subjugărei ungurescl; îi îndemnă 
să se grupeze într’o oposițiune unită, căci 
numai astfela voră fi în stare a-șl scu
tura jugula unguresed, numai așa vora 
pute înfrânge în Ungaria trufia maghiară 
și numai așa voră pute constrînge pe 
Maghiari la und rolă politica între li
mitele naturale ale egalei îndreptățiri 
naționale și de stata.

„Narodni Listy14 se provocă la ale
gerea de representanțl comunali în Bra- 
șovd, cu care ocasiune „au căduta can- 
didații ungurescl și au reușita aceia, 
pentru cari au votata Sașii și Românii 
uniți.44

„Nar. Listy44 accentueză înse, ce e 
drepta, că cei asupriți prin astfela de 
lupte electorale numai forte înceta ard 
putea înainta, der înaintarea lord ar fi 
cu atâta mai sigură, numai constanță se 
aibă, căci și picăturele potu despica stânca 
decă cada multa timpu pe ea.

„Egyetertes1* dice, că articulula foiei 
cehice este o adevărată colecțiune de 
cele mai veninose espresiuni maghiaro- 
fage. Ca dovadă citeză 'foia uugurescă 
următorele frase ce se cuprindă în arti- 
cululd memorata:

Naționalitățile, în gâtuld cărora și-au 
înfipta Maghiarii pintenii dela călcâiele 
lord....44

...„Acești cetățeni maghiari (de na
ționalitate nemaghiară), cari suntu ape- 
sațl în cela mai neîndurata moda, în 
privința națională și politică suntd siliți 
să asude pentru glorificarea numelui un- 
guresca mai multd decâtd sclavii din 
America seu din Africa centrală...44

„Neguțătorii unguresc! de sclavi44.
Vorbinda despre impresiunea ce a 

produs’o asupra Ungurii ora resultatulfi 

alegerilor^ din Brașovd, „Nar. Listy44 se 
esprimă astfeliu:

„Consciința neguțătorilord de sclavi 
maghiari s’a deșteptată spăriată din som
nule său la audulă sgomotului produsa 
de zuruituld lanțurilord scuturate de a- 
cele mâni, cari s’au ridicata pentru a se 
elibera44.

13 a,p ort-c-lii
Comitetului Associațiunei transilvane pentru 
literatura română și cultura poporului ro
mână despre activitatea sa in decursula 

anului 1887.
(Urmare.)

III.
Privitord la administrarea averii 

Associațiunei ne luăma voiă a presenta 
onoratei adunări generale rațiociniuld pe 
anuld școlara 1887, pregătita de cassa- 
rulu Associațiunei, d-la Eugend Brote, 
dimpreună cu 612 documente originale 
referitore totd la atâtea posițiunl.

Din acesta rațiociniu este înainte 
de tote evidenta, că venitula așa numi
tului fonda de reservă (§. 26), compusa 
din inraobilii și din efectele publice a 
fosta 1974 fl. 12 cr.

Din venite sub di
verse titluri, mai alesă ca 
taxe dela membrii, au in- 
cursd: 3366 fl. 93 cr.
în bani gata și 100 fl, în 
obligațiuni.
Venitula bugetard totala 
a fosta der 5341 fl 05 cr.
în bani gata și 100 fl. în 
obligațiuni.

Din acesta venita bu
getara s’au acoperita ero- 
gațiunile bugetare ordi
nare, și anume cele cu
prinse la rațiociniu dela 
posiția 1 pănă la pos. 16 
inclusive în suma totală de 3359 fl. 65 cr. 
a rămasă deci und resta 
bugetara de 1981 fl. 40 cr.
menita spre capitalisare.

Lucrările începute încă în anii tre- 
cuțl și terminate numai în anula acesta, 
precum adoptarea caselord din Sibiiu 
ale Associațiunei și zidirea scolei de fete 
au constrînsa pe comiteta a dispune, a- 
fară de bugetuld votata, solvirea unora 
sume însemnate. Astfela s’au solvită ra
tele din urmă pentru adaptarea case
lord cu 4046 fl. 63 cr.
s’a încheiata totala rațio- 
ciniuld zidirei scolei de 
fetițe și s’a solvită res- 
tula cu 936 fl. 36 cr.
în fine s’a completata in- 
ventariula scolei de fete 
prin diferite obiecte ce au 
constata suma de 662 fl. 69 cr.
Deschiderea scolei de fe
tițe și susținerea ei cu 
und număra modestu de 
eleve a impusa comitetu
lui necesitatea a contri
bui în acesta and din 
mijlocele Associațiunei 
pentru susținerea scolei 
suma considerabilă de . . 4719 fl. 06 cr.
Tote aceste spese la o- 
laltă votate de comiteta 
representă suma de . . . 10.364 fl. 74 cr.

Acoperirea acestei sume de spese 
ave să se facă, încâtd privesce casele 
Associațiunei, din venitele fondului de 
reservă, eventuala din însuși fondula de 
reservă, er încâtd privesce scola de fe
tițe, din colectele de bani ce s’au pusd 
la cale spre acesta scopd încă în anii 
trecuțl. Nici unuia, nici altuia din aceste 
isvore nu erau însă suficiente pentru a- 
coperirea acestora spese estraordinare. 
Precum s’a vădutd mai susd, restuld bu
getarii era numai........... 1981 fl. 40 cr.
pe când cheltuela cu ca
sele era........................ 4046 fl. 63 cr.
eră din colectă au incurs
numai............................... 1195 fl. 34 cr.
pe când trebuința pentru
scola de fete era de . . 6308 fl. 11 cr.

Astfela comitetulu a au- 
torisatd pe cassarulu As
sociațiunei a acoperi res- 
tuld speseloru de . . . 7188 fl. — cr.
prin împrumuturi dela 
banca din Sibiiu „Albina,44 
ceea ce a și făcuta.

In rațiociniu apare 
suma împrumutată indusă 
la intrate cu. . . . 10.046 fl. 38 cr.
din causă, că întregu împrumutuld se 
tracteză în conta curenta și, precum se 
vede din rubrica erogațiunilord, s’au și 
restituita în decursula anului sume în 
contuld împrumutului astfeld, că descon- 
siderândd interesele, s’a împrumutata fap
tice numai 7188 fl.

Trebue să mărturisimd, că tabloidă 
stărei financiare a Associațiunei, desfă- 
șiuratd prin aceste cifre, nu este prea 
îmbucurătord. Fondula de reservă aid 
Associațiunei s’a slăbită parte prin su
mele, care s’au spesatd pentru zidirea 
școlei de fetițe, parte prin suma, care 
s’a recerutu pentru arangiarea internă 
a acestei școle și în fine și prin sumele, 
care încă totd le reclama susținerea 
școlei.

Considerâudd însă, că sumele spe- 
sate pentru școla, în partea lord covîr- 
șitore suntd investițiuni, astfeld suma de 
62,643 fl. 21 cr. spesată pentru zidirea 
școlei și suma de 7659 fl. 66 cr. spesată 
pentru arangiarea internă a școlei;

Considerândd mai departe, că prin 
colectele incurse pănă la finea anului 
1887, care colecte, în urma măsurilord 
luate în timpuld din urmă, după cum amd 
arătatd la altu locd, promită în viitord 
resultate mai îmbucurătore, cifra jertfe- 
lord bănescl ale Associațiunei s’a redusă 
cu suma de 8639 fl. 85 cr.;

Considerândd în fine , că capitalnld 
investita în școla de fetițe se pote numi 
morta numai din puncta de vedere finan
ciara, nu însă și din punctă de vedere 
morala, carele mai alesd cumpănesce: 
tablould desfășurata în cifrele de mai 
susă ni-se înfățișeză mai puținu îngri- 
jitord. Cu tote acestea sitnațiunea re- 
mâne destula de seriosă, ceea-ce ne im
pune tuturora, cari ne interesăma 
de instituțiunile nostre culturale dato- 
rința, a ne strânge la und locu și a lu
cra fără pregeta și cu tragere de inimă 
la delăturarea ei.

Amintimu la acesta locd, că rațio
ciniuld presentatd de cassard revisuin- 
du-se prin o comisiune din șinuld comi
tetului, s’a aflata exacta și în con form i- 
tate cu registrele și documentele justifi
cative. Aici este loculd să amintima 
mai departe, că în decursula anului 1887 
a întratd la cassa Asociațiunei suma de 
412 fl. 01 cr. din fondula Reuniunii des
ființate, numite „Societatea pentru spri
jinirea studențilord lipsiți dela Acade
mia de drepturi din Sibiiu,44 de care 
sumă va avea a se dispune amăsuratd 
scopurilora, pe care le-a urmărită sus- 
numita societate, fixate fiindd în statu
tele aceleia. Pănă la pregătirea unui 
actd fundațională, care este în lucrare, 
numita sumă se administreză ca depositd. 
Totă în decursula anului a intrată ca a- 
jutord mai considerabilă în favoruld 
scolei Associațiunii suma de 600 fl. dela 
institutuld de credita și economii din 
Sibiiu, „Albina,44 pentru care dara comi- 
tetula îndemnata s’a vădutd a’șl esprima 
căldurosa sa mulțămită mărinimosului 
dăruitoră.

In legătură cu rațiociniuld pro 1887 
presentămd proiectuld de bugetd pro 
1889 sub ./•

Membrii ai Associațiunii pro 1887 
au fostă:

a) fundatori 76 ;
b) ordinari pe vieță 112;
c) ordinari cu tacse anuale 369.
Intre aceștia se află și cei însem

nați sub 3./- ca insinuați dela adunarea 
generală din Sibiiu încocl pănă la finea 
anului 1887 și dela 1 Ianuarie 1888 pănă 
la presenta adunare generală.

Dintre membrii Associațiunii au re- 
posatd în decursula anului 1887 și pănă 
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la presenta adunare generală cei însem
nați în lista alăturată sub 4. .

(Va urma).

SCIR1LE BILEI.•
Sâmbătă sera amu asistată la o fru- 

mosă serbare familiară. Numeroșii mem
brii ai familiei Ciurcu împreună cu vr'o 
50 ospețl din Brașovă și din alte părți 
au sărbătorită jubileulă de 80 de ani ală 
veteranului și de toți stimatului comer
ciante din Brașovă d-lă Nicolae Ciurcu. 
Intre cei mai bătrâni membrii ai familiei 
se afla de față și d-lă Nicolae Ciurcu 
din BucurescI, vărulă jubilarului. Gră
dina unde s'a ținută serbarea era fra- 
mosă iluminată. Pe mesă și în jurulă 
mesei erau aședate darurile ce le-a pri
mită jubilarulă dela fii și nepoții săi. 
Mai alesă atrase atențiunea tuturoră 
frumosulă buchetă de flori ce la trimisă 
tatălui său d-lă Dr. Sterie Ciurcu din 
Viena. Acestă buchetă era compusă 
din plante și ierburi esotice, între cari 
predomina erba ginerium în diferite nu
anțe roșii. Pe la mijloculă buchetului 
ună porumbeii! albă ținea în ciocă ci
frele 80 formată din imortele. Pe funta 
albastră cu care era legată buchetul ă se 
vedea inscripțiunea 4 8 1808 —4'8 1888. 
Ciucuri de mătase in diferite culori apă
reau printre ierburi, cari atârnau grațiosă 
în josă acoperindă o parte a coșului. în 
care se afla buchetulu, pe care îlu ter
minau frunze de palmieră.

D-lu Nicolae Ciurcu n'a fostă nu
mai ună părinte de modelă, ci sa dis
tinsă în totă vieța sa printr’unu zelă înfo
cată pentru cultura nemului său. Me
ritele lui pe terâmulu școlară și biseri- 
cescă au fostă cu deosebire accentuate 
în toasturile ce s'au ținută.

Primescă vredniculu părinte și na
ționalistă felicitările nostre cele mai sin
cere !

■ *

Din Minorii nl-se scrie, că romu- 
neseulu regimentu de infanterii c. r. Nr. 
G.-t din Bistriță, cu ocasiunea trecerei 
sale la manevre spre Tergulă-Mureșului, 
în cliua. de 31 Iulie n. c. s’a oprită în 
comuna Monoru, unde făcu o pausă de 
2 ore. Locuitorii români de acolo i-au 
întâmpinată pe ostași cu multă bucuriă 
tractându-i cu mâncări, er contele Kle- 
bersberg din Șieulă - mare, ospăta regi- 
mentulu cu vină din pivnițele sale. După 
orele 6 p. m. regimentulă îșl continuă 
calea spre Reghinulu săsescă în suuetulă 
musicei militare, care intona marșulă lui 
Radetzky.

5S X 
*.

Regele Serbiei Milan și prințulă de 
coronă Alexandru au sosită Sâmbătă dimi- 

neța în Pesta. De acolo după o jumă
tate de oră au plecată la Viena. In suită 
să aflau Dr. DokicI guvernorul prințului 
profesorală GiorgievicI, secretarulă de 
curte ChristicI locotenentulă CiricI, că- 
pitanulă Rasici.

*
„Kreuzzeitung“ publică o telegramă 

din Sofia, conformă căreia Karawelow 
ar fi designată de cei mai acomodați 
candidați la tronulu bulgară pe ducele de 
Cumberland și pe prințulă Waldemar.

♦
A A

Se scrie din Varșovia, că 8~~> Cehi 
catolici, crrl trăescă în Rusia ca colonl, 
au trecută la biserica yr. orientală, în 
frunte cu preoții loră catolici Herdicica

Teleirama part, a „Gaz. Trans.“
Abrudu, 6 Augustă.*)  Prin votu 

unanimă și cu entusiasmu gene
rală fu alesă președinte ală Asso- 
ciațiunei transilvane d-lă Georgie 
Baritiu, er vice-președinte vica- 
riulu Nicolae Popea.

Au mai fostă aleși în postulă 
de cassară d. Gbera.snnii Candrea, în 
postulă de bibliotecară Dr. Spanti, 
și ca membru în comitetă proto- 
populă I. llannia.

A iitorea adunare generală se 
va ține în Făgărașă. Raportă do- 
tailată urmeză.

Pregătirile pentru Exposiția flin Parisu.
Locuiți unde are să fie exposiția din 

anulă 1889 este totă cam acelașu ală ex- 
posițiiloră precedente, adecă între minis- 
terulă de externe de o parte și Avenue 
de Sufiren de altă parte, se limiteză apoi 
cu scola militară și cu otelulă invalidi- 
loră, avendă în față Sena între podulu 
invalidiloră și ală lenei peste apă va o- 
cupa întregu loculă dela Trocadero.

Suprafața ce va ocupa acestă expo- 
sițiă este de 29 hect. 1000 m. p. Cea 
din 1855 a avută o suprafață numai de 
11 hect. 6000.m. p. : cea din 1867 a 
fostă de 16 hect. 3000, eră cea din urmă 
dela 1878 a ocupată 28 hect. 9000 m. 
p. In ceea ce privesce numerulu exposan- 
țilortt, vedemă că pănă adl s’au înscrisă 
30,000 Francesl, er uumărulă streiniloru 
este inferioră celui din 1878; atunci 
erau 24,872 esposanțl francesl și 26,955 
streini, pe când la exposiția din 1867 au 
fostă 15.969 francesl și 36,231 streini.

*) Telegrama acesta amu primit’o numai 
după ce se espedase numerulu de erî. I-a tre
buită patru ore ca s6 ajungă în manile nostre.

Red.

Ți ide cari participă în modă oficială 
la acestă esposițiă nu simtă din Europa 
decâtă Elveția, Grecia, Serbia și Monaco ; 
celelalte țări voră lua parte numai prin 
comitete naționale, afară de Germania și 
Svedia, care nu voră trimite esposanțl 
la Parisu. — Afară de Europa, tbte sta
tele de-o importanță ore-care din Asia, 
Africa și America voră participa, în 
modă oficială, cum Japonia, China, E- 
giptulă, etc. etc.

Cheltuiala ce. se va face cu acestă 
exposițiă este fixată la 43 milione, din 
care statulă va contribui cu 17 milione, 
comuna Parisului cu 8 milione și res- 
tulă de 18 milione se va acoperi prin 
subscripțiunl, pentru aceste s’a subscrisă 
de îndată de societățile linieloru ferate 
cele mai importante câte unu jumă
tate milionă, cum și casele de comerciu 
Louvre și Boumarche. Ca se fiă satis
făcute numerbsele cereri de subscriere 
la acestă întreprindere, s’a decisă a se 
face loturi în care potu subscrie cu sume 
destulă de mici la îndemâna chiar a me
seriașilor și a lucrătoriloră. Pentru es- 
posiția din 1878 s’au cheltuită 53 mi
lione, însă din aceste: 13 milione au 
fostă întrebuințate pentru Trocadero, ea 
a dată o pagubă de 21 milione, pe când 
cea din 1867 a produsă ună beneficiu de 
peste 3 milione franci.

Cu dirigearea exposiției suntu trei di
rectori însărcinați: d. Alphund este di- 
rectoru generală; este architectu și in
gineră distinsă și se ocupă cu partea 
technică: d. George Berger, economistă 
însemnată, se va ocupa cu organisarea 
economică a exposițiunei și d. Grison. va 
îngriji de partea financiară.

Turnulă Eiffel. Pănă adi în lume 
nu s’a făcută înoă o construcțiune mai 
înaltă ca 169 metri, acesta este monu
mentalii ridicată la Filadelfia lui Was
hington. Ca să ne facemu o ideă de 
proporțiunea ce va avea turnulă Eiffel, 
credemu că este bine să arătămă care 
simtă cele mai înalte construcțiunl în 
Europa, pănă astădl, vomă cita pe cele 
mai însemnate din diferite țări:

Invalidii din Parish are o înălțime 
de 105 metri, Sfântulă Petra din Roma 
este de 132 metri, Catedrala din Stras
burg de 142 metri, verfulu turnului ca
tedralei din Colonia de 159 metre.

Turnulu Eiflel va fi de 300 metri. 
Elu este așeclată în fața podului lena, din 
fața Trocaderului. Acestă turnă va fi de 
feră, greutatea lui s‘a calculată că să 
ridică la 3 milione chilograme, suprafața 
ce o ocupă la basa lui este de 100 metrii 
pătrațl. La 60 metri dela pămenth va 
fi ună etagiu, înconjurată cu gemuri, cu 
galerii de 15 metri jură împrejură, unde 
va fi ună restaurantă, la 117 metri va fi 

o a doua galeriă de 30 metre de lățime 
în jurulă construcțiimei principale, eră.șl 
ou gemuri, acolo va fi ală 2-lea restau
rantă. Iu fine în celă din urmă etagiu 
va fi o sală de 60 metri pătrațl.

Din înălțimea acestui turnă se pote 
vedea pănă la Rouen și munții din de- 
partamentulă Cote-d’or.

Suirea, se va face cu ascensorii, care 
suntă în numără de 4, numai pănă la 
117 metri, de aici în susă nu suntă de
câtă 2 ascensorl și scări, astfelă că se 
pote cineva urca și pe scară. S’a cal
culată că se pote urca pe di 15 la 20,000 
persone care au a plăti pănă la alu 2-lea 
etagiu câte 2 franci, er cei ce voră să 
se suie pănă la verfă trebuie să plătescă 
încă câte cinci franci.

In fie-care etagiu voră g aședate lu
nete cu vederi mari, care voră fi puse 
la disposiția visitatoriloră.

S’a calculată puterea de resistență 
contra celoră mai mari furtuni ce au 
bătută în Parisu și decă s’ar întâmpla 
să vie o furtună cu o putere mare de 
150 kilograme pe metru pătrată tdte e- 
dificiele din Parish voră 'fi dărîmate, er 
turnulă Eifiel va sta în piciore, și are o 
resistență de 250 kilograme pe metru 
cubică. Ca să se ferescă de trăsnete 
s’a pusă unu paratoner și s’a căutată să 
pue în comunicație cu apa de sub pă- 
mentu fiecare din piciorele ce constitue 
turnulu.

O comisia compusă dindd. Becquerel, 
Mascartt și Berger a controlată acestă 
lucrare. Ca să se evite amețela lucrăto
riloră pe timpulă când se esecută con- 
strucțiunea, s’a luată disposiții ca dela 
înălțime dela 60 metri să se includă cu 
scânduri împrejură, astfelă că lucrătorii 
nu potu vede decâtă în susă.

Acestă turnă s’a calculată că va 
costa între 5 și 6 milione. Statulu a ve
nită în ajutoră cu 1 milionă și jumătate 
proprietarulu turnului va pute să ex
ploateze singură, pe sema lui, acestă 
turnă, și comuna Parisului îi acordă de 
a'l exploata în 20 ani, după care va ră
mânea gratuită comunei.

Dărîmarea turnului, după asigurările 
constructorului, se pote fac»e cu ușurință 
și ferulă din elu va produce pentru co
mună o sumă minimă de 500,000 
franci.

întreținerea nu va costa decâtă 
20,000 franci trebuincioșl pentru văpsi- 
rea ferului ca se nu se ruginescă.

După câtă s’a calculată prebabilă, 
că numai din suirea în turnă să pote 
încassa minimum 60,000 pe fiecare di. 
dâcă calculămă, că exposiția va dura 
150 dile vomă avea ca venită probabilă 
suma de 9 milione. Vanitulă resultată
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SIGURD și SINGORRA.
(Uasinu scandinavă.)

(Urmare.)
Singorra s’apropiă de ună porch mare 

grasă culcată în mocirlă și i dise: — 
Viere, viere, munceșce și ai se fii liberă.

Numai decâtă se scula 4 ieru și cu 
rîtu și cu labele arunca departe totă gu- 
noiulă așa că drumulă rămase curată ca 
în palmă. și pe urmă fugi. Sigurd se 
duse să’i spue ursitdrei că i împlinise și 
a treia poruncă.

Acum zîna era silită să-și înpli- 
nescă făgăduiala, lucru care o turba. 
Insă nu voi se se țină de vorbă și de 
aceea alerga la tertipuri. A doua di 
spuse feciorului împăratului că nu se mai 
înpotrivea nimică căsătoriei lui cu Sin
gorra, der că ea, zîna, avea o soră la 
care trebuia să se ducă elă să ia mai 
rnulte lucruri trebuinciose pentru nunta 
lui cu Singorra și’i dete ună coșă pen
tru ca să aducă în elă lucrurile acelea.

Când se plece, Sigurd zări pe logod
nica lui. Singorra îi clise : Scii unde te 
duci.... n’o să ne mai întâlnimă nici o- 
dată decă nu vei urma întocmai sfaturile 
melc. Iacă, îți dau două cuțite, două 

topore, două căciuli și două plăcinte. 
Ai să vedl, că pe drumă o să te folo- 
secl de ele. Insă când vei ajunge la 
sora zînei, să’țl aduci aminte de sfatulă 
meu. Ea o să te îndemne să te odih- 
nescl și o să’țl arate pe rîndă cinci scaune, 
a căroră față o să fiă deosebită. Decă 
vei șede pe scaunulă celă albă, cădi în 
fundulu mării și nu ne mai vedemă nici
odată. Decă ședl pe scaunulă roșu, ai 
să fi mistuită de ună focu cumplită. 
Decă ședl pe celă galbenă o să ajungi 
ofticosă și n’o să te mai vindeci nici
odată. Decă ședl pe celă albastra, are 
se te lovescă damblaua. Să ședl pe sca
unulă celă negru. Pe densulu decă vei 
șede n’o să ți-se întâmple nici ună rău. 
Ia și perina asta de mătase. S’o pui 
subtă capulă șerpelui, pe care o să’lă 
vedl în salonulă vrăjitorei. In sfîrșită să 
nu mănânci nimică, der nimică, din ce 
îți va da ea. De unde nu, n’o să ne 
mai vedemă nicl-odată.“

Sigurd mulțumi din inimă domniței 
pentru sfaturile ei și pleca.

După ce umbla câteva minute, în
tâlni doi omeni, cari se sileau să cio
plească o scândură și n’aveau altă uneltă 
decâtă o limbă de fieră. Elă îșl aduse 
aminte ce’i spusese Singorra : le dete cu

țitele. Ceva mai departe întâlni doi 
pădurari, cari se sileau să tae lemne cu 
ună toporă de lemnă, și elu le dete a- 
mendoue toporele de fierb. Mai departe 
vădit doi țărani, cari măcinau grâu cu o 
morișcă, și ventulă era rece și ei erau 
cu capulă golă. Sigurd le dete căciulile. 
Când ajunse aprope de casa unde tre
buia sc între, vădu ună lupă și unu ursă 
cari, urlândă, se apropiară de dânsulă, 
ca să’lă mănânce.

Elă atunci luă o plăcintă, o rupse 
în două și dete jumătate lupului și ju
mătate ursului.

Și ursulă și lupulă plecară mulțu
miți și elă putu să între la vrăjitore, 
care-lă primi cu multă dragoste, der care 
era grosnică de urîtă și bătrână.

Cum îi spuse elă pentru ce a venit, 
ea îi răspunse, că îi va da totă ce-i tre- 
bue pentru cununia lui cu fata împă
ratului. Insă Sigurd obosise negreșită pe 
drumă, trebuia să se odichnescă — eli
cea ea — și, zimbindă, îi dete patru din 
cele mai frumose scaune ca să ședă pe 
care-i va plăcea lui. Insă Sigurd alese 
scaunulă celă negru. Vrăjitărea era în- 
tărîtată de năcasă, însă se prefăcu, că 
nu bagă de semă și s’arăta și mai în- 
dătoritore.

— Trebue se-țl fiă fome, o să-ți 
dau să mănânci! dise baba urîtă.

Iuzadară se sili să-i mulțumescă și 
se-’i spue, că nu-i este fome — căci îșl 
adusese aminte ce-lă învățase Singorra ; 
baba nu vrii să ție semă de vorbele lui 
și’i puse dinainte ună coșu plin cu fe
lurite mâncări, pe urmă eși ca se caute 
lucrurile pe cari trebuia se "i le dea lui. 
Când ajunse însă la ușă, clise șerpelui. 
care sta culcată josă.

— Bagă de semă de băiatulă esta, 
dragulă meu șerpe !

Sigurd, cum o vădii că iese, puse 
sub capulă șerpelui perina de mătase pe 
care i-o detese logodnica lui, și, fiindă 
forte hotărîtă ca să nu mănânce nimică, 
ascunse coșulă cu merindele într’ună 
colță.

— Panerașă, dragă panerașă, unde 
escl? întrebă pocită.

— într’ună colță după mătură! răs
punse coșulă.

Ea îlă luă năcăjită d’acolo și’lu puse 
dinaintea prințului.

— Vrei seu nu vrei, trebue se mă
nânci ! dise ea tânărului.

Și pe urmă, întorcendu-se spre 
șerpe:

— Șerpe dragă, să îngrijesc! de bă
iatulă ăsta ! îi dise și eși. 
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din restaurants, lunete etc., se pote ri
dica probabila la suma de peste una 
milionă.

România la esposiținnea toi 1889.
D-lu Alexandru Ciurcu care, 

precum amil anunțată, se află ac
tualmente în România spre a lua 
ultimele disposițiuni în afacerea 
esposiției din Parisă, ne trimite 
dela Sinaia unu răspunsă la „în- 
tempinarea“ publicată în nr. 155 
alu foiei nostre. Cu aceeași im
parțialitate și obiectivitate, cu care 
amu publicată pănă acuma tote 
adresele privitore la esposiția din 
Parisu, dămă locă și rectificăriloră 
d-lui Ciurcu, esprimându-ne nu
mai părerea de rău pentru neînțe
legerea ce s’a ivită între d-sa și 
d. Butculescu, a căreia aplanare 
inse o sperămă și o așteptămă 
câtă mai curendă și fără urmări 
pentru demna representare a 
Româniloră la esposiția din Pa
rish. Etă scrisorea ce-o adreseză 
d-lă Ciurcu directoruluifoiei ndstre:

Sinaia, 21 Iuliu 1888.
Iubite Confrate!

Se pare că noi Românii nu putemfl 
întreprinde nimici! fără sfadă și gâl
ceava, fără a amesteca în tottt ce facemfl 
urele și intrigele politice, ba și scârbosa 
invidia.

D. Dim. Butculescu, la adăpostula 
Societății Cooperatorilor!! români, Vă a- 
dreseză o întâmpinare (!) prin care de
clară, că încă din Octomvre 1887 d-sa 
avea ințențiunea de a participa cu So
cietatea Cooperatorilor!! la esposițiunea 
Universală din 1889 și că guvernulU 
francesu i-a acordata gratis, pentru a- 
cestii scoptl, loculu c.uvenitu. cum și o 
reducere de 50% pentru transportulu 
pe căile ferate și vaporele francese.

In ce privesce acestă din urmă aser
țiune, dau d-lui Butculescu cea mai for
mală desmiuțire. Guvernulu francesO nu 
i-a acordată absoluta nimica, nici d-sale, 
nici Societății cooperatoriloră. Guver
nulu francesu și Direcțiunea Generală a 
Esposițiunii au acordat principelui George 
Bibescu loculu reservata de mine încă 
dela începutulu lui Iunie, pentru espo
sițiunea română. Dovadă scrisorea d-lui 
Berger cătră principele Bibescu și scri
sorea principelui Bibescu cătră comite- 
tulu româna, scrisori ala căroru înțelesa 
l'a datu „Gazeta Transilvaniei*  în numâ- 
rula său de MercurI, 20 c.

*) Adevărată, că noi nu putema ave nici 
dorința, nici vr’unu interesă de a ne amesteca 
în neînțelegerile frațiloră de dincolo. Când 
amu publicata „întîmpinarea11 din vorbă, ea a-

Se pote că d. Butculescu sS fi avuta 
instrucțiunea de a participa la Esposi
țiunea din 1889 încă înainte ca Fran-

Sigurda, nevoinda s’o asculte și fi- 
indu-i frică se n’o supere er, ascunse pa- 
neruli! în sîna, sub liaine. Vrăjitorea 
cum întră în odae întrebă: — Panerașu, 
dragă panerașO, unde ești? — In sînula 
lui! răspunse panerulu, — Bine, mai pe 
urmă o să fii în burta lui.

Baba credea, că o să isbândescă cu 
vrăjile ei și ’i părea bine. Dete lui Si
gurd felurite lucruri pentru nunta lui și 
ela pleca. Insă abia apucă ela să esă 
din curte și etă că coșult! din sîna se 
preface deodată într’una smeu mare și 
sbură în aerO.

Feciorulu împăratului, spăriata, își 
iuți pasula, și când ajunse în locuia unde 
întâlnise pe cele două fiară flămânde 
audi pe vrăjitoro strigânda: — Ursule, 
dragă ursule, rupe ’10 într’o miiă de bu- 
cături!

Sigurd rupse a doua plăcintă în 
două și dete jumătate ursului. Ursula se 
întorse în bîrlogu lui dicendO S — Eram 
flămânda și eltt m’a hrănită. — Lupule, 
dragă lupule, rupe-lă într’o miiă de bu
cătar I! striga baba lupului.

Sigurd îi dete și lui a doua jumă
tate de plăcintă și lupulă se întorse în 
culcușulu lui dicendu: — Eram flămând 
«A elă m'a hrănită. (Va urma.) 

cesii să se fi hotărîtă a face o esposi- 
țiune in acesta ană ; nu m’așă mira ca 
să audă pe d. Butculescu dicendă, că 
d-sa a sugerată Francesiloră acestă idee 
și i-a sfătuită să facă o esposițiune în 
1889, pentru ca să potă procura socie
tății Cooperatoriloră români ocasiunea 
de a espune în capitala Franciei. Tote 
suută cu putință cu ingeniositatea și 
marea îndrăsnelă a d-lui Butculescu. La 
ună lucru.însă nu s’a gândită d-sa, și 
unt! lucru forte esențială în acestă ces- 
tiune: la asigurarea unui locă, în Pala
table Esposițiunii, pentru secțiunea ro
mână. Căci fără ună asemenea locă, d. 
Butculescu ar fi putută espune în Pe
king seu în Yokohama, der în Parisă 
nu. Și decă, spre a obține ună ase
menea locă, d. Butculescu ar fi aștep
tată anulă mântuirii 1900, înțelegeți pre 
bine că n’ar fi putută espune în 1889.

La 15 Maiu a trecută ultimulti ter- 
menă pentru admisiune la Esposițiunea 
din Parisă, și când m’am dusă eu la în- 
ceputulă lui Iunie să solicita ună locă 
pentru România, mi s’a răspunsă că nu 
mai e absolută nici un petecuță de locă 
disponibilă. Am insistată și nu m’am 
lăsata pănă n’am obținută dela dir. gen. 
alu Esposițiunii promisiunea de a stărui 
pe lângă celelalte națiuni și a cere dela 
una și dela alta câte puțină spre a ni 
se face locă și nouă Româniloră. Numai 
după ce am avută promisiunea dir. gen. 
ală Esposițiunii, am adresată apelulă cătră 
compatrioții mei, îndemnându-i a consti
tui unu comitetu naționala. M’am adre
sată în acelașă timpă principelui George 
Bibescu și l’am rugată a se pune în ca- 
pula acestei întreprinderi patriotice. Prin
cipele Bibescu, totdeuna gata a pune 
zelulă, activitatea și inteligința sa cum 
și înaltele sale relațiunl în serviciulă 
națiunii sale, a primită cu entusiasmă 
propunerea mea, șl-a părăsita cura la 
Ems, a venită la Parisă, unde a consti
tuita unu comiteta și a obținută defini
tivă pentru România 375 m. p. în gale
riile industriale, locă suficienta în gale
riile agricole de bele-arte, etc. cum și 
alte avantagie.

In timpulă acesta ce faoe d. But
culescu, căruia îi scrisesemă și pe care 
ilu rugasemu să ne dea concursulă d-sale? 
Nu'rni răspunde la scrisorile ce i-am a- 
dresata, ci își dice:

— Eu am în țera românescă spe
cialitatea și monopolulu esposițiuniloră; 
ce vine principele Bibescu și cu Ciurcu 
s<5 se amestece în domeniulă meu ? Ia 
să le suflu din mână și organisarea sec
țiunii române și meritulă inițiativei.

Se adreseză d lui de Coutouly, mi- 
nistrulă Franciei la BucurescI, și îi 
spune că e pe cale de a forma ună co
miteta în scopula participării României 
la Esp. din Parisă. Ii cere der sâ in
tervină pe lângă guvernulă francesă, 
spre a se acorda societății Cooperatori- 
loră ună locă în galeriile esposițiunii, 
și adreseză pe la 20 Iulie, în diarulă seu 
CooperatorulH llomânil, ună apelă cătră 
Cooperatorii sei.

D. de Contouly nu putea face alt- 
felă decâtă sâ transmită guvernului său 
cererea d-lui Butculescu, dâr dela Parisă 
i se respunde, căi-a data deja locuia re- 
servată României comitetului formată de 
principele Bibescu. Se trezise cam târ- 
dioră d. Butculescu.

Nu mai întru în alte amănunte, căci 
nu voiescă sâ lungescă vorba pre multa. 
Constată cu plăcere, că tote diarele din 
țeră, cari publicaseră apelulă meu, mi- 
rosindu, că nu e lucru curată la mijlocă, 
n’au înserată întâmpinarea d-lui Butcu
lescu, semnată de anonimatulu „Comite
tului Societății Cooperatoriloră". Gazeta 
Transilvaniei nu e ținută să cunoscă tote 
intrigele de dincoce de CarpațI și nu e 
nici o mirare, că i s’a surprinsă buna 
credință.*)

Vă anunță der, că principele George 
Bibescu a sosita la BucurescI deodată 
cu mine spre a constitui definitivă co- 
mitetulă națională pentru esposițiă. Eu 
n’am avută în totă acestă cestiune decâtă 
o singură ambițiune : aceea de a vede 
națiunea mea representată la marea și 
paclnica manifestațiune a progresului po- 
poreloră ce se va face în anulă 1889 în 
Parisă; mai adaugă, că am dorita și 
doresct! să fiă bine representată, spre 
onorea, er nu spre rușinea ei. Am ape
lata la toți Românii ca să faeemă cu 
toții o operă românescă, er nu politică 
și intrigi.

Mai trebuie să declară, că n’am în- 
țelesă ca acestă întreprindere să dege
nereze într’o afacere curată mercantilă. 
Se înșelă d. Butculescu, când cjice, c’am 
adresata ună apelă industriașilor^ români. 
Apelulă meu era adresata tuturora Ro- 
mâniloru, er nu numai industriașiloră. 
D. Butculescu ar voi să se ducă la Pa
risă numai cu societatea Cooperatoriloră. 
Apoi să mă ierte d-lui. Trebuie să cău- 
tămă a ne arăta străinătății cu deosebire 
din punctulă de vedere naționalii. Nu vom 
spăria pe nimeni cu produsele industriei 
nostre născânde, der vomă interesa multă 
pe străini cu originalitatea poporului ro
mână. Vomă face der o parte forte 
largă industriei naționale, der nu tre
buie să uitămă, că Esposițiunea din 1889 
va fi împărțită în nouă grupe, și că tre
buie să figurămă în tote și să căutămă 
a da cea mai mare desvoltare tuturora 
ramureloră, cari să ne potă face cunoscuțl 
din punctulă de vedere etnografică, geo
grafică și istorică. Afară de acesta tre
buie să arătămă progresele făcute de Ro
mâni în tote direcțiunile și să nu negligiăm 
nici partea învățământului și a educațiu- 
nii, nici pe a arteloră liberale, nici pe a 
beleloră arte, nici pe aindustriiloră estrac- 
tive, a produseloru brute și lucrate, nici 
în fine grupa cea mai importantă pen
tru România: aceea a agriculturei, viti- 
culturei și pisciculturei.

Spre a organisa o asemenea espo
sițiune cu tacta și inteligență principele 
George Bibescu va face apelă la toți 
Românii de frunte , la luminele bărbați- 
loru cunoscători de tote cele privitore 
la respânditulă neamă românescă și d. 
Butculescu, ori câta de iscusită ar fi, nu 
pote să pretindă, că e mai sciutoră de 
câta toți Românii la olaltă. Să se măr- 
ginescă der a aduce acestei opere națio
nale contingentulă cooperatoriloră ro
mâni, pentru a căroră organisare nimeni 
nu contestă meritele d-lui Butculescu și 
nimeni nu credă să se fi gândită a-i 
usurpa loculă pe care’lă ocupă, der să 
lase altora grija de a da acestei între
prinderi direcțiunea generală. Cu chi- 
pulă acesta am credința că, mulțămită 
concursului tuturoră Româniloră și în spe
ciala ală bărbațiloră eminențl, cari au 
primită a se însărcina cu conducerea a- 
cestei opere, vomă reuși a ne presenta 
cu succesă și onore la Esposițiunea din 
Parisă.

Mulțămindu-țl pentru inserarea aces
tora rânduri, te rogă, iubite confrate, a 
primi frățescile mele salutări.

Al. Ciurcn.

SCIRI TELEGRAFICE.
Berlinu, 7 Augustă. Impăratulă 

germană își va reîncepe visitele 
sale în prima jumătate a lunei lui 
Octomvre.

Berlinu, 7 Augustă. — „Nord- 
deutsche Allg. Ztg.“ <Lce relativă 
la falsificarea actului publicată în 
„Nouvelle Revue“, că forma lui, 
alegerea argumenteloră și conclu- 
siunile trase, scurtă: totă actulă 
este o invențiune.

păruse deja în unele foi din BucurescI, ca „Ro- 
mânulU," „Națiunea." Naturala, că nu puteamă 
sci cele ce s'au petrecuta între D. Ciurcu și 
Butculescu, aflarăma numai din pașii întreprinșl 
de acesta din urmă, că voiesce ca societatea 
cooperatoriloru se espună independenta.

Red.

Notițele cjiaristice (memoriile) 
împăratului Friedrich III s’au re- 
trimisă din Anglia în Germania.

Ostende, 7 Augustă. Din inci
dentală visitei iminente a princi
pelui de cordnă italiană la casa 
domnitdre din Belgia se anunță 
în modă oficială fidanțarea lui cu 
principesa de cordnă Clementina.

Pojunu, 7 Augustă. Dunărea 
cresce în continuu, prundișulă este 
deja inundată în parte.

Praga, 7 Augustă. In orașulă 
cehă Klattau s’au întâmplată es- 
cese antisemitice de o estensiune în- 
grijitore. Informațiunî mai de a- 
prope lipsescă.

Parisu, 7 Augustă. Bulevardele 
cele mari suntă ocupate de deta
șamente de polițiă din causa de- 
monstrațiuniloru făcute eri de gre
viști.

Roma, 7 Augustă. Erupțiunile 
de pe insula Vulcano continuă 
mereu. Bucăți de petră arsă și 
mioșiță suntă aruncate în aeră. 
Ventulă suflă cenușa pănă în Si
cilia. Insula e părăsită de locu
itori.

fl. 328,297.62

„ALBINA" iustitutu de creditu și de economii.
Filiala Brațovu.

Consnectulu operațiunilor» de cassă in luna
Iuliu 1888.
Intrate:

Numârari! în 1 Iuliu 1888 fl. 12,976.93
Depuneri spre fructificare . 136,590.67
Cambii achitate .... 74,179.63
Conturi curente .... 52.641.82
împrumuturi pe producte . 9155.07
Monetă............................. 2999.46
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi................... 2415.—
Interese și provisiuni . 3803.80
C omisiuni............................. 884.13
Diverse............................. 32,651.11

fl. 328,297.62
Eșite:

Depuneri spre fructificare . fl. 88.028.21
Cambii escomptate . . . 112,871.17
Conturi curente.................. 47,962.10
împrumuturi pe producte . 2391.31
Monetă............................. 9336.19
împrumuturi pe efecte și

alte împrumuturi . . . 7490.—
Interese și provisiuni . . 442.99
Corni siunl............................. 8258.09
Diverse............................. 29,650.55
Spese și salare................... 958.19
Numârară cu 31 Iuliu 1888 20,908.82

V. Bologa, m. p. V. Gămulea, m. p. 
diligenta. comptabila.

Cursulft pieței Brașov»
diu 5 Augusta st. n. 1888

Bancnote românesci Cump. 8.70 Vend. 8.74
Arginta românescă . r 8.68 r 8.70
Napoleon-d’orI . . . „ 9.88 9.92
Lire turcescl . . . „ 11.20 11.24
Imperiali.................. „ 10.20 r 10.24
GalbinI.................. „ 5.88 n 5.91
Scris, tone. „Albinau6° „ 101— J! —

K(l 
n n ii v o „ 98— 11 98.50

Ruble rusescl . . . „ 117— n 118]
Discontulu . . . .■ 6'/2—8" u pe and.

Cursultl la bursa de Viena
din 6 Augusta st. n. 1888.

Renta de aura 4"/o................................101.55
Renta de hârtiă5°/0................................. 91.20
Imprumutula căilora forate ungare . 151.40
Amortisarea datoriei căilora ferate de

osta ungare (1-ma emisiune) . . 98.60
Amortisarea datoriei căilora forate de 

osta ungare (2-a emisiune) . . —
Amortisarea datoriei căilora forate de 

osta ungare (3-a emisiune) . . 114.
Bonuri rurale ungare..............105.10
Bonuri cu clasa de sortare .... 105.10
Bonuri rurale Banata-Timișu . . . 104.80
Bonuri cu cl. de sortare.........104.80
Bonuri rurale transilvane......... 104.40
Mărci 100 imp. germane.................. 60.37’i2
Londra 10 Livres sterlinge .... 123.60 ’
Imprumutula cu premiula unguresca 131.60
Renta de hârtia austriacă .... 81.55
Renta de arginta austriacă .... 82.35
Renta de aura austriacă.........111.55
LosurI din 1860 ................................ 138.40 ■
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 865.— 
Acțiunile băncei de credita ungur. . 107.— 
Acțiunile băncei de credita austr . . 314.10 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedmului.....................................125.—
Despăgubirea pentru dijma de vina 

unguresca.........................................100.50
Bonuri croato-slavone....................... 104.—
Galbeni împărătesc! ....................... 5.82
Napoleon-d'orI..................................... 9.77

Editorb și Redactorfi responsabila:
Dr. Aurel Murșșianu,
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— INCUNOSCIINTARE! —
îmi permitu a tace cunoscuta, că amu luatu în primire

MAGASINULU DE HAINE BĂRBĂTESC!
dela firma B. SchwaiZe cu tote activele și Pasivele, pe 
care îlă voi conduce mai departe fără de nici o schimbare 
sub firma

Mulțămescă tuturora amiciloră mei de afaceri și onor, 
mușterii, precum și p. t. publică pentru încrederea cu care 
m'a onorată pănă acuma și mă rogă a mi-o păstra și 
viitoră, căci eu de sigură ’ml voi da totă silința a da 
tisfacțiune în tote direcțiunile.

A. SCHWARZE
Cu înaltă stimă.

113,3—2

$
LA

DEPOSITUL DE TAPISERII
Strada Scheiloru Nr. 118

a sosită din nou urni bogată asortimente de cusături de 
mână, desemnate, începute numai și de totă isprăvite, pen
tru cadouri (daruri) de tjiua numelui ca suveniră. Cele 
trebuinciose forte bine asortate. Ață de bllUlbaCU. Verita
bilă și lânuri de Berlină, Orient’d, Persia și Smyrna în tote 
cutoriie. Lmgeriă și coșulețe fine-

Cu înaltă stimă.

Wilhelmine Zimmermann.112.3—2

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

Rugămfi. pe domnii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se binevoiască a scrie pe cuponulu manda
tului poștalii și numerii de pe fâșia sub care an primiti’i diarnhi nostru până acuma.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei".

Se deschide abonamente pre anulă 1888
la

15 c|i 
ș. a.

AMICULU FAMILIEI, piară beletristică și enciclopedică-liteiară — cu ilustiațiuni. — Cursulă XII. — Apare in 1 și 
a lunei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiuni frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali 
— mai departe tracteză cestiuni literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloră de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiunî din patriă și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totă nisuesce a întinde tuturora indivicjiloră 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerațiune pre anulă întregă e 4 fi., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. Piară bisericescă, școlară și literară — cu ilustrațiuni. — Cursulă XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2*/ 2— 3'/2 cole; și publică portretele și biografiile archiereiloru și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiuni. — mai departe articlii din sfera tuturoră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
tori și diverse ocasiunl, mai alesă funebrall, — apoi studii pedagogice-didactic.e și sciențifice-literari; și în urmă totu soiulă de a- 
menunte și sciri 
e 4 fl. — pentru

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.

r

cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă 
România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primesefl gratisu totu alu patrulea esemplaru. 
Numeri de probă se trimită gratisu ori-cui cere.

se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU" în Gherla -Sz-ujvăr. —Transilvania. "Wg

Toții de aci se mai potii procura și următorele cărți din editura propria:
Apologie. Discusiuni filologice și 

istorice maghiare privitore la Români, 
învederite și rectificate de Dr. Gre- 
goriu Silași. — Partea I. Paula Hun- 
falvy despre Cronica lui Georg. Gabr. 
Șincai. Prețuia 30 cr.

Renascerea limbei românesc! în vor
bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. ("Op complet). 
Broșura I. II. și III. Prețuit! broș. 
I. H. câte 40 cr. — Broșura UI. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fl.

Cuvântări bisericesc! la tote săr
bătorile de peste anu, de I. Papiu. 
Unu volumfi de preste 26 cole. Acest 
opt! de cuvântări bisericescl întrece 
tote opurile de acesta soiu apărute 
pănă acum — avenda și o notiță is
torică la fiă-care serbătore, care arată 
timpula întroducerei, fasele prin cari 
a trecuta și modul cum s’a stabiliți! 
respectiva serbătore. Prețulu e 2 fl.

Barbu cobzariulu. Novelă origi
nală de Emilia Lungu. Prețuit! 15 cr. 

i Puterea amorului. Novelă de Pau- 
Ena C. Z. Rovinaru. Prețuit! 20 cr.

Idealulu perdutu. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinaru. Prețulu 
15 cr.

Opera unui omu de bine. Novelă 
originală. — Continuarea novelei: Idea
lulu pierdută de Paulina C. Z. Rovi
naru. Prețuiri 15 cr.

Fântâna dorului. Novelă poporală 
de Georgiu Simu. Prețulu 10 cr.

Codreanu craiulu codrului. Baladă 
de Georgiu Simu. Prețuit! 10 cr.

Ultimulu Sichastru. Tradițiune de 
Georgiu Simu. Prețulu 10 cr.

Elu trebue să se însore. Novelă 
de Maria Schwartz, traducere de N. 
F. Negruțu. Prețuit! 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță 

din emigrarea lui Dragoșu. Novelă is
torică națională. Prețulu 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune is
torică după Wachsmanu, de loam! 
Tanco. Prețuia 30 cr.

Probitatea în copilăriă. Schiță din 
sfera educațiunei. După Ernest Le- 
gouve. Prețuia 10 cr.

Hermanu și Dorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantina Morariu. Prețuia 50 cr.

lfigenia în Aulida. Tragediă în 5 
acte după Euripide, tradusă în versuri 
de Petru Dulfu. Prețuia 30 cr.

lfigenia în Tauria. Tragediă în 5 
acte după Euripide, tradusă în versuri 
de Petru Dulfu. Prețuia 30 cr.

Petulantulu. Comediă în 5 acte, 
dapă Augusta Kotzebue, tradusă de 
Ioana St. Șuluța. Prețuia 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere pubfică 
ținută în șalele gimnasiului din Fiume 
prin Vincențiu Nicoră, prof, gimnas. 
— Cu portretula M. S. Regina Româ
niei. Prețuia 15 cr.

Poesii de Vasifiu Ranta-Buticescu. 
Una voluma de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre
țuia redusa (dela 1 fl. 20 cr.) la 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioana Popa Reteganu. 
Una voluma de 14 cole. Preț. 60 cr.

Tesaurulu dela Petrosa seu Cloșca 
cu puii ei de auru. Studiu archeologic 
de D. O. Olinescu. Prețuia 20 cr.

Biblioteca Sătenului Românu. Car
tea I, II, IU, IV, cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețuia 
la tote patru 1 fl. — câte una deosebi 
30 cr.

Biblioteca Familiei. Cartea I. Cu
prinde materii forte interesante și amu
sante. Prețuia 30 cr.

Colectă de recepte din economia, 
industria, comerciu și cliemiă. Prețuit! 
50 cr.

Economia pentru scolele popor, de 
T. Roșiu. Ed. II. Prețuit! 30 cr.

îndreptară teoretică și practică pen
tru învâțămentulu intuitivă în folosulti 
elevilorti normali (preparaudiall), a în- 
vâțătoriloru și a altort! bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovanu, profesorii pre- 
parandialfi. Prețuit! unui esemplartl cu 
porto francați! 1 fl. 80 cr. v. a. In E- 
teratura nostră pedagogică abia aflămu 
vre-una opu, întocmită după lipsele 
scolelora nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îla și recoman- 
dămb mai aleșii directorilorii și învă- 
țătoriloru ca celorti în prima liniă in
teresați.

Spicuire din istoria pedagogiei la 
noi — la Români. De V. Gr. Borgovan. 
Prețuit! 15.

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maximii Popă, profesorii la 
gimnasiula din Năsăudti. — Manualii 
aprobata prin ministeriula de culte și 
instrucțiune pubfică cu rescriptulfi de 
datfl 26 Apribe 1886, Nr. 13,193. — 
Prețuia 30.

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioana Buteanu, 
prof. gimn. Una voluma de peste 30 
cole. Prețuia 2 fl.

Manuală de stilistică de Ioanu F. 
Negruțu, profesora. Opu aprobata și 
din partea ministeriului de culte și in
strucțiune publică cu rescriptula de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48,518. Par
tea practică forte bogată a acestui op 
— cuprindenda composițiuni de tota 
soiula de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința 

cu multa folosa de cătră preoți, învă
țători si altl cărturari români. Prețuiu 
1 fl. 10 cr.

Nu me uita. Colecțiune de vier
suri funebrall, urmate de iertăciuni, 
epitafiă ș. a. Prețuia 50 cr.

Carte conducătore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Broș. I. scrisă 
de Gavrila Trifu profesora preparan- 
diala. Prețuia 80 cr.

Cele mai efline cărți de rugăciuni:

Mărgăritarulă sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericescl 
forte frumosa ilustrată. Prețuia unui 
esemplara bro.șurata e 40 cr., legata 
50 cr., legata în pânză 60 cr., legata 
mai fina 60, 80, 90 cr., 1 fl., în legă
tură de luxa 1.50—2.50

Miculă mărgăritaru sufletescă. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumosu ilustrată, pentru prunch 
școlari de ambe secsele. Prețuia unui 
esemplara brosurata e 15 cr., — legata 
22 cr., legata în pândă 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări 
pentru pruncu școlari de ambe secsele, 
Cu mai multe icone frumose. Prețuia 
unui esemplara e 10 cr.; 50==3 flor.; 
100=5 fl.

VisulO Prea Sântei Vergure Maria 
a Născetorei de D-deu urmata de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu icone fru
mose. Prețuia unui esemplara spedata 
franco e 10 cr., 50 esemplare 3 fl., 
100 esemplare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusu Christosu. 
Prețulu unui esemplara legata și spe
data franco e 15 cr.


