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Înmormântarea lui T. Cipariu.
Dela Blașiu prituirâmă douâ raporturi des

pre decursulft ceremoniei funebrale a neuitatului 
Timoteu Cipariu.

Vedemu din aceste raporturi, că înmormân
tarea s’a făcutu într’unu modu demnă de însem
nătatea răposatului. Suntemă convinși, câ multă 
mai mare ar fi fostă numărulă acelora, cari au 
alergată să asiste la acesta ultimă ondre ce i s’a 
adusă lui Cipariu, dăcă scirea despre mdrtea lui 
s’ar fi răspândită cu mai mare iuțdlă pretu- 
tindenea.

Ceea ce ne mângăe mai multă în aceste 
triste momente este, că junimea română a ocu
pată ună locă de frunte la manifestațiunile de 
doliu pentru perderea marelui dascălă roraânescă.

Primulfl raportă ne împărtășesce decursulă 
îmormentării în modulă următoră:

Blașiu, 5 Septemvte.
Timoteu Cipariu ne-a părăsită, lăsându-ne in cea 

mai adâncă durere. A închisă ochii pentru totdeuna în 
3 Septemvre st. n. dimineța între orele 3 — 4, în presența 
celui mai bună amică ală său, ce-lă avea aici. Mortea 
lui a fostă neașteptată căci numJ o suferință de câteva 
4ile l’a legato de pată, așa că nici nu se generalisase 
faima despre bolnăvirea sa, când spre durerea nostră a 
tuturora amă fostă surprinși cu jalnica scite, că elă a 
încetată din viată.

In Iotă fimpulă câtă a stată aședalu pe cat.ifalcă 
a fostă privighială de teologi, cari ceteau la piciorele den
sului din sf. evangeliă. Deja în diua primă arătau mai 
multe stindarde negre jalea, de care era cuprinsă Bla- 
șiulă inlregă. Stindarde negre afară de cela dela casa 
decedatului, aternă încă și acum la gimnaziu, la semina- 
riulă teologică, la scolele normale, ia scula de fetițe și 
la casa orașului.

Deja a doua di după mortea neuitatului nostru în
vățată au începută să sosescă cununile destinate de ase 
depune pe cosciugulă său în semnă de stimă și venera- 
țiune. Atarl cununi in <jiua acesta au fostă aduse două, 
una a capitolului cu inseripțiunea : 11 * Prepositului său 
capitululă metropolitană;" a doua a jnnimei academice, 
ce purta inscripțiunea: 2' „Marelui filologă, — junimea 
academică din Blașiu." er în diua a treia au sosită tote 
celelalte, până cândă s’a începută prohodulă, cari au 
fostă destulă de numerâse și frumose.

Ele aveau următărele inscripțiuni: 3) .Ilustrului și 
binemeritatului bărbat0 Timoteiu Cipariu o dedică preo- 
țimea Mureșului (făcută din ștejaru cu ghindă) 4) .Ma
relui literaforă română Timoteu Cipariu. — inteligința 
din Clușiu, 3 Septemvre 1887. 5) .Lui Timoteu Cipariu 
— Corpurile didactice din Blașiu 3 Septemvre 1887«, 
(cu flori de mirtă în formă de cruce în mijloculă unei 
cununi de frunde), adusă de corpulu profesorala inlregă 
și depusă după o scurtă alocuțiune întru veclnica amin
tire de prof. I. Germană. 6) <Lui Timoteiu Cipariu, ju
nimea studiosă dela gimnasiulă din Blașiu. (o liră de 
viorele cu ună buchetă de rose). 7) ,Mai miculă ucenică 
celui mai mare literată*  dela d-nulu redactoră N. F. 
Negruță, presentată în personă de d sa (o cruce invălită 
în catifea nâgră, cuprinsă de nu mă uita, tâtă în mij- 
loculă unui cercă de fruntje suriu-negre) 8) «Lui Ti
moteiu Cipariu — .Gazeta Transilvaniei-, cunună de 
lauri de care aternă o pantlică tricoloră, destulă de lată, 
în capătă cu firă de aură. 9) .Părintelui filologiei ro
mâne — Românii din Turda și giură", (preserată cu 
lăcrimiore și rose.) 10) .Comitelulă Associațiunei tran
silvane. președintelui său«. 11) «Școla civilă de fete cu 
internată in Sibiiu președintelui .Associațiunei transil
vane*  (întrețesută cu flori de acață)" 11) .Tribută ală 
stimei meritatului președinte ală .Assoc. Trans.* des- 
părțămentulă 8 Alba-lulia» și in fine 13) ală Pompie- 
riioră din locă fără nici o inscripțiune.

Pe lângă aceste cununi, ca semnă ală consimțirei 
în durere și ală condolinții au mai sosită și telegrame din 
diferite părți, și adecă :

.Condusă. Comitetulă In corpore plecă Luni dimi- 
neța la înmormântare. Crișană, secretară*.  Sibiiu.

»Inpărtășescă durerea causată prin perderea ilus
trului Blășiană—Biană“. BucurescT.

„Intimă mișcată de întristare pentru adormirea mă
ritului preposită Cipariu mă asocieză la condolința vene
rabilului capitulă. Fiă-i memoria binecuvântată, țărina 
ușoră și după merite-i glorificată. — Micu, vicariu“. 
Făgărașă.

,,Cu profundă durere aflândă perderea ilustrului 
nostru bărbato de sciință Timoteu Cipariu, pătrunși de 
semțământulă recunoscinții pentru meritele sale literare 
luămă parte la jalea generală a națiunei române pentru 
acăstă perdere nereparabilă. Românii brașoveni11. Brașov.

„Fiindă în munți numai acum aflu trista veste 
despre mârtea ilustrului bărbată Timoteu Cipariu. Pri
miți vă rogă espresiunea adâncei condolințl și scusațl 
absența mea dela înmormântare. Eugenă Brote". Sibiiu.

.România jună mișcată de durere plânge cu inlregă 
nâmulă românescă mortea membrului ei — onorea ei — 
a eruditului Cipariu. — Aurelă PopovicI, vice presidentă.*  
Viena.

„Despărțământulă primă ală Associațiunei și în ge
nere Românii din Țera Bârsei pătrunși de durere îșl es 
primă adânca loră mâhnire pentru perderea ilustrului 
Timoteiu Cipariu. Durerea Blașiului, a acestui eminentă 
foculară ală culturei române, este durerea Românimei în
tregi. Comitetul despărțemântului." Brașovă.

Conformă timpului fixată în necroldge, prohodulă 
s’a începută la 3 âre d. a. în casa capitulară, unde a 
locuită tnnltă regretabilă repausatu ș’ de-aici s’a trans
pusă cosciugulă în biserica catedrală. A oficiată Esce- 
lența Sa D-lă Metropolită Vane ea dimpreună cu d-nii 
canonici cei mei în vigâre, precum și cu unii d-nl pro
topopi, veniți anume pentru acesta ocasiune. Predică 
aici i ținu d nu Dr. I. Rață. In aceea dânsulă arată în 
schiță biografică anulă nașterei, (1805) din ce părinți se 
trage, când a începută a umbla la scălă și apoi diferitele 
demnități, la cari a ajunsă și activitatea sa.

Publiculă asistentă a fostă numârosă câtă numai 
se pâte aici, așa că atunci când a sosită cosciugulă dela 
casa mortului biserica era indesuită. După finirea ser
viciului divină, prescrisă a se face în biserică, cortegiulă 
s’a pusă în mișcare spre cimitiră.

Când era sâ se lase sicriulă in mormânlă, îșl ri
dică d-lă prof. I. Germană vocea, pentru ca în numele 
corpului profesorală sâ-și ia rămasă bună dela mortă 
care a făcută atâtă de multă pentru gimnasiulă , ce a- 
cum îlă jălesce, atâtă ca profesoră, câtă și ca directoră 
și apărătoră ală principiiloră sale sănătâse filologice.*)

După aceea păși la marginea mormântului, îmbă- 
trânitulă în lupte, venerabilulă nostru bărbată G. Ba- 
rițiu. D-sa a schițată activitatea sa, pe câmpulă lite- 
raturei și ală lupleloră naționale: enunță că deplâr.sulă 
a fostă bărbatulă, care a opinată, că Românii trebue 
să-și Îndrepte seriosa atențiune asupra fragmenteloră vechi, 
că dânsulă a îndemnată pe amicii săi a înființa o fâiă 
periodică, că densulă și-a esprimală părerea, ca să se 
pună pe hârtiă tesaurulă, ce zace ascunsă în poporă, că 
densulă a insistată ca Românii se lapede literile cirile, 
ce-au deformată limba, și să adopfeze cele străbune, ca 
așa să potă veni in mai strânsă legă ură cu consângenii 
din apusă și că dânsulă s’a espusă periculnlui pentru 
causa poporului seu, luândă în mână, cândă credea a fi 
oportună, pena și lăsându-o să stea la o parte, 
cănd i se părea, că e chemată a-șl împlini altfelă 
datoria sa față cu națiunea, care l’a cresoută, și 
in fine îlă incredințeză pe confratele său de lupte, ca să 
comunice lui Petru Maioră, Clain și Șincai, că ostenelele 
loră au avută de urmare fructă binefăcătoră, și termină 
esprimându-se că pote acuși se voră întâlni amândoi în 
altă viâță.

Vorbirea interesantă și frumâsă a d-lui G. Bariță, 
însărcinată a șl lua rămasă bună dela repausatulă în 
numele comitetului .Associațiunei transilvane" și a mem- 
briloră ei, a fostă eraoționătâre, așa că asistenții adu
nați in jn-ulă mormântului au începută a lăcrima. Ba 
cu «Jic-o, acela, care nu s’a simțită emoționată, ca să 

verse o lacrimă la vorbele bătrânului luptătoră, nu pâte 
să cuprindă în sufletulă său vr’ună simțământă nobilă 
pentru românismă.

Ai perdută națiunea mea dulce ună geniu ală tău, 
plânge acum, plânge, căci Iu sci bine a o face acâsta, 
fiindă in lacrimi crescută, plânge, ijh'ă, pentru că nu
mai D-deu scie, când va mai apără pe cerulă vieții tale 
unu fiu credinciosă, ca cela perdută acuma, plânge îm
preună cu mine 11 I. D.

Posițiunea prințului de Coburg în Bulgaria
Precum s’a lățită din Sofia sgomotulă, s’a 

descoperită acolo o conjurațiune militară contra 
prințului Ferdinand de Coburg și au fostă ares
tați în urma acâsta cincisprezece oficerl. Nu-i 
vorbă, pană acum acest sgomotă n’a fostă nici 
desniințitu, nici confirmată, ddr, după cum ’i se 
scrie din Bucuresci diarului „Neue freie Presse“, 
călătorii ce vină din Bulgaria istorisescă deopo
trivă, că atitudinea armatei față cu noulă prin
cipe nu e de natură a deștepta încredere și că 
posițiunea prințului de Coburg față cu armata 
bulgară e multă mai grea de cum fusese posiți
unea prințului de Battenberg după întfircerea sa 
în Bulgaria. E destulă de semnificativă, că și 
în cercurile emigranțiloră bulgari se observă o 
mare mișcare. Se pare că ei contâză pe unu 
„incidență neprevădută“, în urma căruia cei fu
giți din țâră să se p6tă întdree liberi. Dâcă 
misiunea generalului Ernrotli va deveni realitate, 
atunci șutită de așteptată celă puțină nouă în
cercări de revolte, prin care între împrejurări 
ar pută fi atinsă indirectă și România.

„Borseu - Zeitung“ află din Bucuresci, că 
deja emigranții Bulgari din România și Rusia 
sudică se mișcă. Mulțimea emigranțiloră s’a 
dusu în susulă Dunărei și se bănuesce, că voră 
întreprinde în curendă o nouă acțiune contra 
guvernului bulgară.

Crisa ministerială este terminată. Noulă 
ministeru s’a constituită după cum urmâză; 
Stambulov, președinte ală consiliului și mi
nistru de interne. S toi Iov, justiție. Nacie- 
vici, finanțe. Stranschy, afaceri streine. 
Jivkov, instrucțiune publică. Mutcurov, 
răsboiu.

Adunarea generală a Associațiunei-
Sibiiu, în 19 Augusto 1887. 

(Urmare.)
Sera se dete concertulă reuniune! române de cân

tări din Sibiiu in Pavilionulă din grădina „Hermann», 
fiindă ocupată sala festivă de Exposiția de artă aran- 
giată de Sașii sibiieni. PubliculO, care a luată parte la 
Concertă, a fostă forte numârosă, așa că nici nu mai în
căpea în pavilionă. Vâcțui și mulți străini Cu toții 
eramO nerăbdători de a vedea incepâ.idu-se concertulă.

Numâtulă primă din programă a fostă: Ouvertura 
la opera „Wilhelm Teii- de 1. Rossini, esecutată de mu- 
sica orășenescă. Ori câtă de nimerită se pare a fi fostă 
acâstă piesă pentru descinderea concertului d.n punctă 
de vedere ală artei musicale, după a mea părere era cu 
multă mai potrivită cu disposițiunea momentană a pu
blicului, dâcă se esecuta vre o ai iă frumâsă românescă, 
care sâ-lă însuflețâscă mai multă. După acâsla urmâ o 
ariă pentru alto din poema romantică „Cruciații" de N. 
W. Gade, esecutată de D-na Brote, cu multă artă. 
Aplause nesfârșite salutară vocea melodiâsă a D nei 
Brote, care ne delecta încă odată prin Solo în cântecele 
loscanice. Intre vii aplause urcă podiulă distinsa pia
nistă și gentila D-șâră Elena Floria nă, care esecutâ 
cu multă măeslriă Sonata op. 57 pentru piano de L. v. 
Beethoven. Ultimele vibrațiunl ale pianului fură întâmpi
nate cu aplause frenetice și amabila concertistă, rechiămată 
de a doua âră, intona spre marea mulțămire a publicului, 
• llustrațiunea română" de Karass. Pare că săltai de bu
curia la sunetulă melodiosului imnă „Deșlâptă-te Ro
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mâne", repetata de câteva ori la finea acestei piese, 
care te însufleția. Vii și sgomotâse aplause după aeestă 
piesă. Urmară apoi „Cânturi de iubire', compuse pen
tru patru mâni de I. Brilims pentru corb mixtă, cu a- 
companiare de piano, esecutate de corulă Reuniunei. Ese- 
cuțiunea acestoră cânturi n’a lăsată nimicii de dorit ii, 
spre lauda bravului conducăloră, a D lui (1. Dima. La 
succesulă acestei piese au contribuită și d-lă și d-.șdra 
de Heldenberg, cari au avută bunăvoința de a a- 
compania diferitele piese.

încă câteva momente plăcute ne procură d-ș6ra E. 
Floriană prin executarea pe piano a piesei >Valse 
de l'opâra Faust' de Gounod pour le piano par F 
Liszt, justificândă pe deplină fruinosuhl nume ce și l’a 
câștigată la conservatoriu, ceea ce se puteu constata din 
viile semne de mulțămire ale publicului. D-lă Isaia 
Popa, prin vocea-i plăcută și sonoră, cunoscută deja 
publicului nostru, esecută cu multă su -cesu’o ariă pentru 
„Basă" din oratoriulă „Paulus» de F. Mondelssohn-Bait 
holdy. Strigăte repețite de „Bravo” rechiămară pe d-hl
1. Popa. Publiculă a așteptată să audă și o doină, der 
dorința nu i s’a împlinit 0, din ce causă nu scimă. Fărte 
bine fură primite din partea publicului și cântecele los- 
canice, pentru coră cu solo și acompaniare de piano de 
R. Weinwurm.

Scurtă : putemă 3e că pe câtă de numărosă a 
fostă publiculă la concertă pe atâtă de bună a fostă și 
succesulă, ceea ce servesce spre laudă în deosebi bra
vului condueătoiă, G. Dima. Cu tote acestea trebue să 
dau espresiune unei păreri, care a fostă din mai multe 
părți esprimată, că adecă efectulă ar fi fostă întreită, 
dâcă programa conține celă puțină două piese românesc! 
mai multă său mai puțină artistice.

Luni în 17 (29) Augustă se ținu a dona ședință a 
adunării generale. Românulă din fire mai boerosă de- 
monstrâ acesta și de astădală, căci abia după 10 ore se 
vedea in spațiăsa sală ună numără de membrii destulă 
de mică de altcum, der cu care totuși se putea deschide 
ședința. D lu președinte I. Bologa, după ce dă cetire 
telegrameloră venite din mai multe părți, pune la ordi
nea 4'let•' autenticarea procesului verbală alu ședinții 
premergătore, care pre lângă câte va observațiuul se de- 
chiară de verificată. Uimeză rapoitelu eomisiuniloră a- 
lese in ședința primă. Dr. V. Babeșu, raportorulă co- 
misiunei pentru censurarea raportului comitetului și a 
propuneriloră și interpelăriloră. anunțăndă că comisiunea 
s’a ocupată numai cu raportulă comitetului, arată 8 puncte 
in privința cărora are de a face propuneți speciale. Cele 
8 puncte suntă : 1. Adunarea generală se recunos-ă că 
comitetulă a fostă necesitato să trecă pixste sumele pre
liminate in ce privesce reparatura edificiului Asociațiunii.
2. Să se perlraiteze separată cestiunea fundaținnii co
loră 42 de comune pentru înființarea unei scoli capitale 
in Dobâca. 3. Să se voteze mulțămită protocolară comi
tetului Asociațiunii în genere și in specie d-lui Baronă de 
Ursă și d-lui Dr. D. B. Barciană pentru organisarea și 
conducerea școlei civile de fete. 4. Comitetulă să facă 
câtă mai repede toți pașii necesari spre a se dobândi 
dreptulă de publicitate pentru sttsă numita seolă. 5. E- 
ventualele deficite ale scOlei să se acopere din mijlocele 
speciale menite spre acesta scopă, seu disponibile seu 
cari se voră aduna in viitoră. 6. Să se primâscă pro
punerile făcute de comitetă în raportulă seu. 7. Aduna
rea generală să întărescă definitivă alegerea provisoriă 
făcută de comitelă a secretarului II și a controlorului. 
8. Să se ia Ia cunoscință punctulă din raportulă comi
tetului, care amintesce despârțămintele Assoeiațiunei, caii 
mai alesă au escelată pi in activitatea și zelulă loră, er 

celorlalte despărțăminte să li se aducă acăsta la cunos- 
cință ambiționându le a lucra pe întrecute la promova- 
varea Irumoseloră scopuri ale Assoeiațiunei. To'ă aci 
se mai propune ca adunarea generală să-șî esprime eon- 
dolența față cu membrii decedați ai Asociațiunei dela ultima 
adunare prin sculare, ceea ce se și indeplincsce. Tote 
propunerile comisiunei se primescă unanimă, afară de 
punctulă 7, care formeză punctă separată in ordinea 
de (}i-

Punăndu-se la ordinea <|ilei cestiunea fundațiunii 
fostului eoinilală Dobe a, D-lă Babeșă propune in nu
mele comisiunei, ca adunarea generală să nu ia acum 
hotărire definitivă de a abandona causa seu nu, ci să 
însărcineze pe comitetă ca in timpulă celă mai scurtă 
se facă totă posibilulă pentru de a ajung? in posesiunea 
acteioră originale și autentice, publicate in copii prin 
jurnalele nostre, âr pe basa acestora și în urma cerce
tării făcute in cestiune, proxima adunare generală va 
pută lua holărirea cea mai potrivită.

In contra acestei propuneri s’a ridicată d nulă G. 
Rari țiu susținândă părerea comitetului, că deărece 
Associațiunea ni I n'a fostă insciințată despre înființarea 
numitei fundațium la 1862, nici nu crede că este îndrep
tățită a se amesteca într’o afacere, care pdte da ansă la 
încurcături, cu atâtă mai multă cu câtă nu avemă dale 
positive decă esistă său nu in originală actele, de cari a 
fostă vorba in cjiare. Deci e contra propunerii comisiunii 
și susține propunerea Comitetului de a trece peste acăstă 
cestiune la ordinea cjilei. Mai vorbescă in contra propu
nerii comisiunei d-nii: presidentă I. Bologa, I. V. Russu, 
1. Pușcărie e’c. er pentru propunerea comisiunii d-mi 
Babeșă, Mangra, Tilea, 1. Crișanu, Cimponeriu, George 
Popă 11 •. și in fine cu ma:oritate absolută de voturi se 
primesce propunerea comisiunii.

După acestea luă cuventuhl D-lă 1. Coroiatul, 
raportorulă comisiunii pentru censurarea socoteleloră și 
a proiectului de bugetă presentate de comitetă, cari se 
primescă întocmai fără nici o observațiune.

Fiindă la ordinea d lei alegerea secretarului II. alo 
Assoeiațiunei și ală controlorului pe periodulu presirită 
1887—1890, se proclamă cu aclamațiune in postulă primă 
D-lă Dr. I. Crișană • i în ală doilea D-lă Nicanoră 
Fra te ș ă.

Cu autenticarea procesului verbală dm acâ*tă  șe
dința rămâne însărcinată Comitetulă, er in privința defi- 
gerii locului pentru vi 16". i adunare generată, D-lă i 
Crișană, advocata în Abrudă, in consonanță cu do
rința esprimată într’o telegramă venită din Abrudă, in
vită și verbală pe Associațimie i ține Aiunirea g.-ne- 
rală în anulă viitoră ia Abrudă, ceea ce se prim sce cu 
strigăte de ,Să tr.lescă.' D-lă presidentă în he odă șe
dința a doua și ultimă a adunării acestea, mulțămesee 
participanțiloră pentru bunăvoința arătată in decursum 
acestei adunări și termină cu cuvintele: „La revedere la 
anulă la Abrudă.” care lu întâmpinată cu -Să trăescă.”

Cu mare greutate se hotărâse bunulă gondolieră 
se însoțescă in armată pe slăpânulă său. Eiă ar fi pre
ferată să rămân in Veneția lângă draga lui Fiametta 
Ricardo nu vedea nici o nevoe ca să-.și părăse»că gon
dola și lagunele acestea, eari-i erau așa de familiare, pen 
tru ca să se duca să mănuieseă sulița și pașea. Came
rista, pentru ca să convingă pe gondolierii că trebue se 
se ixileze pentru momentu, se silea să-și adină aminte 
cu ce filă de argumente înduplecare Vtnețla pe logod 
nieulii ei. Insă tote argumentele acestea se incuivaseră 
forte multă în crieruhl Fiamettei și lu rulă acesta se 
vedea din modulă c m vorbea. La puținuhl câtă pri
cepea, bunulă gondolieră îăspundea prin observația a 
cest a:

— Fiamina, Fiametta miă, mi se pare că este ore 
care deosebire intre unu palriciană și ună gondolieiă. 
și cuvintele aduse de pildă de signora Veneția polă să 
fiă bune pentru Felice Badoer, nu însă pentru gondolie- 
rulă Ricardo.

Voi bele acestea erau forte adevărate. Fiametta 
carc-lu pricepea să făcea că se supără și dicea bătendă 
din picioră și stiâmbându se:

— Și dăcă vreau eu ca să te porți r-a ună gen
tilomii !

Er Ricardo începea să rîtjă cu hohotii
— E :ă ce va să <Ji< ă femeile 1 -— dicea elă — tot- 

deuna silindu-se să răslorne ogica. Der nu-țl mai a- 
ducî aminte de vrtmea când rileai de mine fiindă că 
eram îmbrăcată cu o vestă de atlasă și cu panglici de 
mătase cari fâlfăiau ca nisce aripi pe umerii mei?

Fiametta se bosumflă.

Cu acestea publiculă se depărtâ din sala de șe 
dințe, promițendu-și a se revede in anulă viitoră in nu
mără cu multă mai considerabilă la adunarea generali 
în Abrudă. — Speriamo dunque! (Va urma.)

SCHil Li] PILEI.
Din Brașovă s’a adresată la Biașiu următOrea tele

gramă din incidentală morții lui Timoteiu Cipariu:
Capitalului metropolitană, 

lilasiu.J
„Cu profundă durere amă aflată despre pierderea 

ilustrului nostru bărbații de sciință Timoteu Cipariu.

Pătrunși de recunoscință pentru meritele sale literare, 
luămă parte la jalea generală a națiunei române pentru 
aeestă perdere nereparabilă.” Românii brașoveni.

—x—
Cetimă in „Revista Politică” din Suceava: „Nu 

este mai nici o singură lună, în care, după cum ne pu
temă încredința din fiarele străine din țâră, să nu se 
înființeze in satele și orașele de peste Prută — în Bu
covina — câte-o „societate poporală rulenă său polonă» 
și care în scurtă timpă să au aibă pănă la o sută de 
membrii, dintre cari partea cea mai mare suntă țărani. 
In părțile locuite de Români trecă nu numai luni, ci 
chiară și ani întregi Ia mijlocă pănă ce se înființăză o 
astfeliu de societate. Ba! ce este și mai tristă, ni<-î chiar 
puținele filiale ale societății „Scăla română», cari s’au 
înființată in vr’o <âte-va sate, nu dau mai nici ună semnă 
de vieță. Causa acestei stagnări nu pOte fi alta decâlă 
numai nepăsarea Româniloră noștri luminați dela celă 
mai mare și păn’ la celă mai mică, seu cum spune pro
vei bulă: „dela Vlădică și păn’ la opincă,» care 
ajunge la culme. Decă ar avă ămenii noștri mai multă 
interesă, bunăvoință și sîrguință, alune] tote s’ar pută 
fa- e, că»! țăranuhl nostru nu e intru nimieă mai infe
riorii țăranului rulănu, din lontră in multe privințe e 
chiar mai superioră," — Tristă de totă!

—x—
.Patrioții” din Teresiopole au propusă în re- 

presentanța orășenescă, ca să alăgă pe Kossuth cetățenă 
onorifică. Representanța a făcu)ă așa de bine a trece 
peste propun-re la ordinea ijilei.

—x—
Direcțiunea poștală din S i b i i u publică con

cursă pentru ocuparea postului de magistru poștală în 
Jar a, comiiatulă Turda-Arieșă. Lefa: 150 fi. pe anii, 
49 fi. cheltuell de cancelaria, 480 fl. cheliuell de trans
portă. Cauțiune 100 fl. Petitiunile se adreseză în timpă 
de trei săptămâni la direcțiunea poștală din Sibiiu.

Din Clușiu se lelf grafiază. <ă prințulă de coronă 
Rudolfă împreună cu pt incesa Sli fania și cil archiducesa 
Elisaveta voră veni la 2 O Jonivre în Burghiu la vă- 
nătdre. —

—x —
Pentru servițiile aduse maghiarismului, ministrulă 

Treforlă «a mai pricopsită*  pe următorii preoți gr. ori
entali: lună Bon ea din Tololgie, Bariton Bucură din 
Șoca-Fel vera, George Maieră din Andrașfalău, Dumi
tru Mardană din Moha (?), lonă Munte ană din Șoi- 
mușil, Petru Glod ea nu din Busău (Berek-zo). lonă 
Popă du Rem^lea, Niculae PopovicI din Lunc-am, 
cu iâte 50 fl. — Voru tămâne neuitați.

— x —
In Seleușulă-mare au arsă la 1 Septemvre n. 

11 case împreună cu edificiile economice. Fo ulă a is- 
bucnitu in șura cu bucale a preotului română.

—x —
Direcțiunea poștală din Sibiiu face cunos

cută, că cercu’ă ci de activitate s’a estinsă cu data de 
1 Septemvre a. c. și asupra servițiului telegrafică și că 
ps viitoră afacerile ce voră veni înainte în părțile arde
lene se voră resolva de ea.

Escursiune la Sinaia! In dma de 11 Septemvre 
st. n. a. e. va fi în Sinaia o mare festivitate, cu care 
ocasune se voră celebra in Mănăstirea „Sinaia» 
solemne servicii religiOse, se va face iluminarea electrică 
a Castelului „Peleșă” și a Parcului regală, asemenea

FOILETON U.
(+o>

Misterele Veneției.
de Edouard Didier, traducere de Ioană, S. Spațiali.

XVI.
Cei Doi Foscari.

Bătrânulă doge simțise grozavă umilirile de pe tim
pulă ciudatului interogatoriu ală lui Marlinengo, când 
văijuse pe vinovată transformându se în invinuiioră, nu
mai din pricina complesenței și părtinirei mcmbriloră 
Consiliului. Insă vrea să șî inghițâ singură durerea și 
răspunse nehotărită tuturoră intrebăriloru pe cari i le 
făcea Veneția și Felice Badoer.

Din ijiua aceea dogele nu se m i ivi in Consiliu : 
nu șl mai vede de nici o datoria și s’a necontenită în 
apartamentele sale, unde numai intimii săi erau primiți, 
bine înțelesă și logodnicii.

Francesco Foscari părea așa de abătută. îmâtă Fe
lice Badoer ișl amână plecarea pentru lagărulă dela 
Villafranca.

Insă bătrânulă fusese pusă in confidențele planu- 
riloră făcute de tineri. într’o <jt elă începu să se mire 
că planurile loră nu se mai puneau in lucrare, și glii- 
rindă că Felice nu pleca numai fiindu că-lă iubea pe 
dănsulă, se prefăcu așa de linișiită. incâtă plecarea tâ
nărului trebui să se hotărască definitivă.

După stăruința dogelui se hotăra ca Veneția să în 
soțescă pe mirele său pănă la Verotia. Fiametta trebuia 
să plece Asemenea cu Ricardo.

— Ce mai este? întrebă Ricardo
— Este că una vorbescă și alta gândescă ! — răs

punse Fiametta. — O cameristă nu pole ave aceleași 
cuvinte ea o doinnă mare și adineaori am greșită când 
ți am vo'bi’fi eu ție după cum a vorbită stă Ana mea 
Felice. Acum însă să ți spună ce gâ’idescă eu. Nu 
ți-ar li rușine, ție, gondoliere Ricardo, ca se ți lași pe 
stăpănulil teu să piei-e smgmil la armată și să se expue 
singură rmilmă de primej Iii cari îlil așteptă acolo?

— Ai dreptate, nu mă găndbemă la asta! Nu se 
pole! di*e  gondoliernlă rușinată.

— Vedi așa!
— Der nunta niîstră pe când rămâne, Fiamelfă 

dragă ?
— Dâcâ cumva viei se fii frieosă și să grăbesc! 

cjiua aceea, te înșeli, Ricardo!
Gondolierulă se scărpina în capă și nu răspunse 

numai decât0. In sfirșită dise:
— Ai dreptate, Fiametto ; eu nu trebue să-mi pă- 

răsescă stăpânu'nl. Unde se va dvce elă mă voiu duce 
și eu.

— Aăadâr pleci la armată ? întrebă camerista 
voiăsă.

— Da, Fiametto, ne am înțelesă..., mă facă soldată 
și o să mă întorcă sergentă ca Bartolomeo.

— Oh, taci 1 nu vorbi de morțl 1 <Jise iute Fia- 
metl.a puindu-i mâna pe gură.

Mititica Fiametta învinețise de odată. Numele ros 
lită cu nesocotință de Ricardo amintise fetei vedenia de 
pe Iacă. I se părea că vede și acutn pe sergenlulă 
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se va ilumina intregulă orașă. Cu acostă oeasiune va 
«riula la 11 Septemvre st. n. a. e. unu trenă spe 
ci a Iii intre Brașovă și Sinaia și retour. care va
11 iu legătură eu frenulu de plăcere, ce va so i aci la 
Brașovu in (jiua de 10 Septemvre a, c. din stat.iunile 
căiloru ferate ungare. Plecarea din Bra.șo'ă la 5 ore 
20 m. a. m. Sosirea la Brașovă la 12 bre noplea. — 
Bilete pentru dusă și intorsă la acestă escursiune se voră 
libera numai la biroulă orășenescă ală căiloră ferate 
ungare (Strada Vămei Nr. 10 , (numărulă membriloră 
fiindă precisă) pănă în (Jiua de 9 Septemvre st. n. (<5ra
12 p. m? cu urmălorele prețuri reduse: Clasa II. fl. 
2.70, Clasa III. II. 2.10. Intormaliuni luai deslușite 
relative la trc-eica fiontierei și altele se dau la Biuroulu 
orășenescă ală căiloru ferate ungare din Brașovă, Strada 
Vămei Nr. 10, unde se mai primescă și înscrieri pentru 
participarea la prândulă socială in Sinaia.

Hațegă, 13 Augustă 1887 st. n.
Subscrișii conduși de idea de a promova simțulă de 

păstrare și ecenomiă la poporulă nostru, — convinși 
fiindă, că orice scopuri salutare se polă ajunge mai cu 
înlesnire prin asociațiunl, amă luată inițiativa inființărei 
unei associațiunl de anticipațiune și credită cu reședința 
în Hațegă, cu următorulă programă:

I. Durata associațiunei e pe timpă nedeterminată.
II. Tillulă associațiunei: >Hațegana«, associațiune 

de anticipațiune și credită.
III. Scopulu e: a da împrumuturi, a primi bani 

spre păstrare și fructificare.
IV. Capitaiulă associațiunei se va compune din celă 

puțină 100 părți fundamentali (acțiuni) ă 50 fl. v. a.
V. Ca membru ală associațiunei pote fi oricine cu 

caracteră nepătată, care va plăti la subscriere taxa de 
înscriere cu 2 fl. după fiă-care parte fundamentală (ac 
țiune) și 2 fl. ca rată primă din o acțiune, restuiă se 
va plăti, conformă disposițiuniloră fâcânde de adunarea 
generală constituantă, în rate lunare de câte 2 (1. v. a.

Fiă cărui membru ii stă inse in voiă liberă a solvi și 
deodată soma întregi, o:i deodată mai multe rate din 
părțile fundamentali (acțiuni).

Taxa de înscriere și rata primă e a se solvi ime
diată la subscrierea colei.

VI. Fundatorii associațiunei nu-șl reservă nici ună 
dreptă prerogativă față de ceilalți membri.

VII. Cu privire la art. de lege XXXVII din 1875
§. 152, subscrișii primescă pentru plătirile făcende pănă 
Ia adunarea generală constituantă responsabilitatea soli
dară, asemenea și membrii fundatori, prin subscrierea 
loră pe c61a de subscriere, dechiară că iau aupră-le o- 
bligămentulă prevăcjută in §. 153 ală citatului art
de lege.

Dreptă aceea, încă in 12 Iunie a. c. in coințelegere 
cu mai mulți cetățeni amă esmisă o colă pentru sub
scriere de acțiuni.

Zelulă, cu care au fostă îmbrățișate subscrierile 
de acțiuni, ni a procurată convingerea firmă, că bas 
inființărei acestei associațiunl și pănă acum e deplină 
asigurată.

Ne ținemă Inse de datorință și pe calea publici ■ 
lății a atrage’ atențiunea onor. Domni, cari voescă să 
intre ca membri in sânulă associațiunei năstre, să bine- 
voiescă pentru subscriere și celelalte a se adresa la d. 
advocată Michailă Bontescu in Hațegă.

Totă cu acestă oeasiune, conformându-ne legiloră 
și prescripteloră sustătătore, ne permitemă cu totă stima 
a invita pe Onor. Domni membri subscribenți ai asso- 

eiațiănei năstre, să binevoiescă a parii ipa seu in per 
sănă seu prin p'enipotențiați la adunarea generală <-ons 
lituanfă, ce se va ține in 2!) Septemvre 1887 st n. la 
11 ore antemeridiane in casa Domnului B. l’cpoviciu 
din piața Hațegului.

Obiectele de pertractare suntă : 1) Raportă ă ini 
țiatoriloră 2; Constituirea adunărei. 3) Desbaterea și 
votarea statuteloră. 4) Alegerea directorului Associa
țiunei și a funcționariloră. 5) Alegerea comisiunei de 
supraveghiare. 6) Alegerea consiliului administrativă, 7) 
Desemnarea foiloră pentru publicările associațiunei. 8) 
Eventuale propuneri.

Mihailă Bontescu. Alesandru Serafimi.
advocată

Ioană Munteanu.

Raportă polițienescă. — Cafenăua de nopte a 
Anei Minninger din Ulița negră »La călărâța de circă», 
a fostă desființată de cătră magistratulă oră.șenescă ea 
autoritate industrială, la propunerea căpităniei orășenesc! 
din causa fapteloră contrare ordinei și moralității ce se 
petreceau acolo.

Tinărulă Moise Vaketz din Russpulyana, în Galiția, 
venindă în Brașovă, visitâ iote prăvăliile cerșindă bani. 
Poliția puse mâna pe elă, și dovedindu-lă că e ună cer- 
șetoră vagabundă, îlă pedesi, rămânândă să-lă escorteze 
acasă la elă.»

Alaltaerl sera, moșa Rosina Gross, pe când mergea 
acasă, în Tergulă Straeloră, fu lovită de dambla (apo- 
plexă, gută) căcjendă josă mortă.

In 3 Septemvre n. câțiva birjari jucândă în câmpă, 
pănă la sosirea trenului, jocuri de hasardă, poliția defe 
peste ei și-i predete autorității competente eu banii con- 
fiscațl cu totă.

Cristea Ana, pedepsită de mai multe ori pentru 
trândăvia, fu surprinsă erl cerșindă; după ce îșl va face 
pedepsa, va fi escortată.

Alaltaeri sera, eădu calulă cu căruța unui locuitoră 
din Scheiu, probabilă din causa ruperei opritorei, în pră
pastia pe Obănă. Calulă muri și căruța se sfărîmă Al'ă 
nenorocire nu s’a întâmplată.

Dare de senul,
asupra contribuiriloiu incurse în favorulu scotei românesc! gr. 

cat. din Lăpușulă ungurescfl.
(Urmare).

Lista Nr. 41, din Lăpușulă-ungurescă, prin A. La 
t i ș ă și I. C o h a n ă : A. Lalișă și soția sa Eudochia n 
Latișă 5 fl, Haraga Albertnâ 20 cr., Szepesi Elek 20 
<r,, Bartok( Ferencznă 2 fl., Gâspâr Jânos a Gyorgye 
5 fl.. David Kâroly 50 cr., Farkas Văzul 1 fl., Szâsz 
Jozsef 2 fl., Batuza Filipă 1 fl., Szâsz Susana 10 cr., 
Lozi Sândor 50 cr., Ioană Cohană și soția sa Maria n. 
Farcașă 10 fl., Teodoră Farcașă 1 fl., dela d-nii gen- 
darmi 1 fl., Kontras Samu 1 fl., Vasile Cohană 40 cr.. 
Topân Jânos 20 cr., N. N. 200 fl. — Suma 231 fl. 10 
cr. v. a.

Lista Nr. 8, dela d-lă Demelriu lndre, not. cerc. în 
Buciumi, ni s’a retrimisă gdlă.

Lista Nr. 32, din Boreută prin d-lă Ioană Faură. 
Bolbosă Pavelă 1 fl., Ioană Faură 1 fl., Ioană Lesse 1 
fl., Perhaița Pavelă 50 cr., și din mălaiulă vândută s’au 
încassată 9 fl. 13 cr. — Suma 12 (1. 63 cr. v. a.

Lista Nr. 31, din Dămăcușenl, prin d-lă not. cerc. 
Albiși Kâroly: Albiși Kâroly 50 cr., Nicolau Cosma 
50 cr., Nemeth Jânos 20 cr., Molnâr Sândor Dombi 10 
cr., Alesandru Popă 1 fl., Ioană Cosma a popii 10 cr., 
Ioană Cosma fâtu 30 cr., Gavrilă Șanta 10 cr., George 
Ciocană 10 cr., Alesandru Bodea. preotă 20 cr., Nicolau 
Bodea cantoră 20 cr — Suma 3 fl. 30 cr. v. a.

Lista Nr. 21. dela d lă Dr. Vasiliu Lucaciu, preotă 
in SisirscI 5 II. 40 cr.

Lista Nr. 11. din Șomnufa-mare, prin d-lă Eliă 
Popă invâț : losilă Popă 1 fl., Andreiu Medană 1 fl., 
Eliă Popă 1 fl. 50 cr., Pap Sândor 50 cr., Vasiliu Mica 
I fl., Vietoră Marcu 1 fl., Nicolau Hossu 1 fl., Ioană 
Marcu 50 cr., Nicolau Nilvană 1 fl., Teodoră Blaga 1 
fl. — Suma 9 11. 50 cr. v. a.

(Va urma.)

Ultime sciri.
Viena, 5 Septemvre. — „Noua Pressă Liberă11 

primesce o depeșă din Petersburgă conținândă 
acdstft iniormațiune a 4>ai’ldui „Swilt“: Patrioții 
bulgari fără ajutorulfl trupeloru rusesc! voră is- 
goni pe usurpatoru; celu multu nisce voluntari 
ruși îi voru ajuta, ceea ce Rusia va permite.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.»)

BERLIN, 6 Septemvre. — Despre întâl
nirea împăratului germană cu Țarulu în cercu
rile bine instruite nu e nimicii cunoscută.

BERLIN, 6 Septemvre. — „Nordd. Allg. 
Zeitung* ‘ numesce întreprinderea prințului de 
Coburg o frivolitate, pentru care nici măcară a- 
parența unei scuse nu esistă. Coburgul e con
siderată ca purtătorulă numai ală politicei orie- 
aniste.

Barfolomeo și pe tatălă său sărindă ca doi draci în 
inijloculă flacăriloră.

Lui Ricardo îi păru rău că mâhnise pe mititica lui 
Fiametta, de aceea îi luă mâna și i-o strînse (jicendu-i:

— Ce prostiă am făcută, că am pomenită num de 
acela ticălosă! larlă-mă, Fiamelto, și ține bine minte 
ce-ți spună: Nu numai că plecă cu stăpânulU meu, der 
arji, ca și erl și ca și mâne, ca ori când și pentru orice 
am’ făcută și voiu face voia la și nimică deeâtă voia ta.

Tinere: și frumosei fete ii veniră er colorile fru- 
mose în obrază.

— Ești bunu băielu, Ricardo! ii dise ea zimbindă.
_  Și tu, Fiamelto, ești cea mai bună femeiușcă 

din câte se găsescă pe pămentulă venețiană.
Etă der în ce chipă se hotărî ca Ricardo să înso- 

țescă pe Felice Badoer in lagărulă dela Villafranca.

Logodnicii plecaseră din Veneția într’o di, încă din 
(forl, cu Ricardo, cu Fiametta și cu câteva alte slugi 
d’ale lui Felice Badoer. Cum ajunseră pe uscată, Veneția 
și Fiametta se puseră într’o litieră care le aștepta. Fe- 
lice mergea călare lângă trăsură. Ricardo și cu ceilalți 
mergeau înapoi cu furgonulă care le ducea bagajele.

Merseră așa de iute, incâtă a doua i)i spre sără 
ajunseră în Verona.

Ne aducemu aminte, că în orașulă acesta trebuia 
Veneția să se desparță de logodniculă său. Insă inciden
tele celei de pe urmă fugi a loră, povestite cu o căldură 
comunicativă, când de Felice Badoer și când de Fiametta, 
impresionaseră așa de tare pe fiica Adriaticei, incâtă voi 
să asculte și cele mai mici peripeții ale acelei călătorii

LEMBERG, 6 Septemvre. — Localitatea 
Uhercze a arsă.

BONN, 6 Septemvre. — Erl s’a simțită 
unu cutremură de pămentu însoțită de o ușdră 
duruitură suterană.

DIVERSE.
Sultanulu și foile umoristice din Viena. — După 

cum cetimă în »N. W. Tgbl.*,  Sultanulă nu prea are 
poftă sâ vadă pe alții făeându-șl bază de dânsulă. Foile 
de unwru ale Vienei cum au datina să râcjă de inaltulă 
împărată din Stambulă și când acestora foi le lipsescă 
caricaturile, Su’tanulă e cea mai binevoitore persănă, 
care se lasă a fi supusă risului comună ală cetitoriloră. 
Celă puțină editorii foiloră umoristice așa credeau, dăr se 
vede că Maiestatea Si din Țarigradă crede altcum. De 
curândă i-au căzută în mână Sultanului câteva numere 
din nisce foi umoristice vieneze, ale căroră caricaturi și 
glume au adusă pe Sultană într’o complectă furiă. Pe 
locu a și scrisă la Viena, cercândă pe procuroră să facă 
pași iu privința acăsta, ca Sullanulă să Jflă scosă din 
lista caricaturiloră atâtoră foi din Viena. Procurorulă a 
invitată in biuroul său pe toți editorii foiloră umoristice 
la o oră anumită și i-a rugată să- facă bine și să cruțe 
pe Sultanulu cu glumele lord, căci la din contră pote să 
vină lucru pănă la seriosă și, supărată de aceste glume, 
Maiestatea Sa îșl va răsbuna asupra supușiloră austria I 
din Turcia. Firesce, procurorulă a rugată numai pe edi
tori și a apelată la patriotismul^ loră, să nu mai ațițe 
pe Sultană, căci a ordona să nu facă acâsta — nu stă 
în puterea procurorului. Editorii i-au promisă cu toții, că 
Sultanulu nu va mai juca rolă prin foile loră. Și așa 
de acum înainte nu vomă mai afla mai multă anumitele 
rubrici prin foile de umoră, ca: »Sulfanulă la prântjă< 
ș. a. Se vede din ?asta, că Sultanulă are și altfelă de 
griji în capă, nu numai cestiunea Bulgariei.

Editură: lacobfl Mureșianu.
Redacloră responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu.

primejdiose. Veneția dorise mai cu deosebire să se ducă 
chiar ea să mulțumescă bunului pescară care, cu pri
mejdia vieții său celă puțină cu a libertății sale, avusese 
curagiulă (destulă de rară atunci la dmenii din poporă) 
să găzduiască în coliba lui pe nisce fugari, ală căroră 
capă era pusă la preță de cătră podestatulă l’adovei.

De aceea, a doua di de diinineță, în locă să ia 
drumulu spre Veneția, fiica Adrialicei apucă drumulă 
spre laculă de Garda.

Când s’apropiară de Pes hiera, F.ametta porunci 
omeniloră să lase orașulă la stânga și să apuce pe o 
potecă care ducea dreptă la Iacă. Insă aci totulă era 
nou pentru Fiametta; înzadaru se uită ea prin prejură, 
căci nu dări nici una din colibele acele ticăldse, unde 
odată s’adăpostise ea cu tovarășii ei In loculă colibeloră 
pe cari le scia ea, acum vedea trei căsuțe nouă, <5re- 
cum elegante în inijloculă unei grădini mari care părea 
că ține de câte trele căsuțele.

In pragulă uneia din căsuțele acestea sta ună băr- 
bafă în piciăre, fumândă dintr’o pipă, cu boneta-i de 
pescară înfundată pe urechi; însă cum vătju pe străini 
că s’apropiă, asverli și pipa și boneta și d se:

— Per Bacco! este signorulă Badoer!
— Chiar el! cji.se tenărulă apropiindu-se voiosă de 

pescară.
— Oh, stăpâne! ce bucuriă pentru mine șl pentru 

copilulă meu! — dise omulă de mare. — Insă Escelența 
vostră abia cunosce loculă acesta! cjise elă văcjândă pe 
tânără că se uită mirată împrejură.

— Așa este, mă întrebă ce ursităre bună a trecută 
p’aci și a schimbată într’o clipă colibele, pe cari le-amă 

văzută în nisce căsuțe așa de drăguțe, cum suntă a 
cestea! răspunse Felice,

Pescarulă începu să rîcjă cu hohotă.
— Ursitărea aceea ai fostă d- a, Escelență. Nu

mai dărniciei d-tale datorimă, prietinii inei și eu, aceste 
trei palate, afară de luntrea care’i legală colo și pe care 
amă făcut'o nouă! |ise pescarulă.

Călătorii visitară cu deamăruntulă câte trele căsu
țele și primiră să dorină la bunulă pescară. Acesta fu 
cea din urmă seră bună ce petrecu Veneția.

A doua <Ji, când se deștepta, fiica Ai iaticei se 
simți cuprinsă de o mâhnire nespusă. I se părea că o 
nenorocire in ire o amerință pe ea și pe cei cari-i iubea,

Venise însă vremea despărțirii și fiica Adriaticei, 
însoțită de credinciosa sa Fiametta, luâ drumulă spre 
Veneția, pe când Felice și Ricardo apucară spre tabăra 
dela Villafranca.

Fala insă nu vru sâ se ’ntorcă d’adreptulă în Ve
neția. Dorea, la întorcere, să se oprescă puțin în schi- 
tulă Feteloră Nobile, unde'și petre :use atâtea <jile fericite 
— după cum spunea cameristei sale. Călugărițele pri
miră cu nespusă bucuriă pe fosta loră școlară, pe aceea, 
pe care o iubiseră cu deosebire.

— Ai lăsată ună golă mare între noi!... Nu cumva 
vii să-lă implinesc-I acum? ii cjise starița.

_________ (Va urma.)



Nr. 187. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

uuauln Ia burta de Vieua
din 5 Septemvre st. a. 1887

Rentă de aura 5°/0 . . . 100 50
Rentă de hărtiă 5°/0 . . 87.30
Imprumutula căilora ferate

ungare........................150.50
Amortisarea datoriei căi

lora ferate de osta ung.
(1-ma emisiune) ... 9870

Amortisarea datoriei
lora ferate de osta
(2-a omisiune) . .

Amortisarea datoriei
lora ferate de osta
(3-a emisiune) . .

Bonuri
Bonuri
Bonuri

mișa
Bonuri ... , „
Bonuri rurale transilvane 104 70 Londra 10 Livres sterlinge 125.60

Bonuri croato-slavonc . . 104 7o 
Despăgubire p. dijma de 

vină ung........................ 100.
Imprumutulă cu premiu 

ung................................. 121.90
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124 26
Renta de hărtiă austriacă 81 30 
Renta de arg. austr. 
Renta de aură austr.
Losurile din 1860 . . .
Acțiunile bănce) austro-

rurale ungare . . 105.— , __ _____
cu cl. de sortare 1C4.50 Argintulfl _
rurale Banat-Ti- împărătesei

4i\i

căi-
ung.
. . 126 - | 
căi- 
ung.

. . 11425

82 4 > 
. 112 80 
. 136 30

ungare........................884 —
Act. hăncel de credita ung. 287.— 
Act. băncel de credita austr.283.20

Galbinl
....r_.....................................5.91

............................164 | Napoleon-d’orI .... 9.95 
cu cl. de sortare 104.50 Mărci 100 împ. germ. . . 61 50

BtirNii «le ISiieiirescI. ijtirsuiu pieței Brașovu

Cota oficială dela 21 Augusto st. v. 1887.

Cump. vând.

Renta română (5%). 91>/a 92>/a
Renta rom. amorl. (5°/0) 95>/4 95’/,

» convert. (6«/0) 89’/, 90>/«
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 35— 36-
Credit fone. rural (7°/0) 104’/, 105*/ a

• " >> (5°/o) • 89’/s 9O‘„
> > urban l7°/0) . 103’/, 103’/,
> ’ . (6«/„ - 94— 95—
> 87— 87‘/a

Banca națională a României 500 Lei------ —
Ac. de asig. Dacia-Rotn. — —

< > > Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 14.— 14.1/,
Bancnote austriace contra aură. . 2.01 2.02

dii, 6 Septemvre st. n. 1887

Bancnote românescl . . . . Cumț: . 8.66 Vând. 8.68

Argint românesc . . . 8.60 • 8.65

Kapoleon-d’orl .... » 9.96 » 10-

Lire turcescl................. » 11.23 11.29

Imperiali..................... » 10.21 > 10.27

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

Tcrisurile fonc. «Albina» 6% . » 101.— • 102.- -

n * n 5°/o • » 98.— - 99.—

Ruble Rusesci .... 109.— > 110.—

Oiscontulă . . . » 7—10°/e pe ană.

Nr. 441 — 1887. ~ M ~ •-------------  Concurs u.
Pentru ocuparea postului de alu doilea învățătorii la sada gr. cat. 

din Ilva-mică, inspectoratuliî scol. gr. cat. alu Născudului, să escrie cu 
terminalii de 20 Septemvre a. c. st n. concursu.

Salarulu anuală împreunată cu acest.it postă este de 180 11. v. a. 
de primită în rate lunare anticipative.

Doritorii de a ocupa acestă postă au a-și înainta cererile loră 
instruite cu documentele prescrise în legea scol, despre cualificațiunea 
loră până, la terminulă indicată la senatulu școl. gr. cat. din Ilva-mică.

Inspectoratulă școl. gr. cat.
Năsăudă, la 24 Augustă 1887.

Inspectoratulă scolastică ;
Gregoriu Moisilâ,

3—3 vie. episc. foraneu.

d-loru abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumeraț.iunei să 

bine\Toiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de pe 
fâșia sub care au primită <J’aruL'i nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămu’itu și să arate și posta ultimă.

Dăcă se ivescă iregularități la primirea diarului onor, abonați 
suntă rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în câtă 
depinde dela noi, să se delătureze. ABMINISTli. „GAZ. 'IIIANSU

Sosirea și plecarea trenuriloră și posteloru în Brașovă.
1. Plecarea trenuri lorii:

I. Dela Brașovu la Festa:
Trenulă de persone Nr. 307: 7 ore 20 de minnle sera. 
Trenulă mixtă Nr. 315: 4 ore 01 minută diminâța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
Trenulă accelerată Nr. 302: 5 ore 37 minute diminăța. 
Trenulă mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după ame'JI.

II. Sosirea trenuriloră:
1. Dela Festa la Brașovu:

Trenulă de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amătțl. 
Trenulă mixtă Nr. 316: 9 6re 52 minute sera.

2. Dela Bucuresoi la Brașovu:
Trenulă accelerată Nr. 301: 10 ore 12 minute sera.

a) Dela Rișnovă-ZQrnesci-Brunii la Brașovă: 10 6re înainte da ametp.
b) „ Zizinu la Brașovă: 9 ore a. m.
c) Din Secuime la Brașovu: 6 dre săra
d) „ Ftujărașu la Brașovă: 2 dre dirnineța.
e) „ Săcele la Brașovă: 6 6re 30 minute sera.

Trenulă mixtă N r. 317: 2 6re 32 minute după atnăip.

A. Plecarea posteloru:
a) Dela Brașovă la Ileșnovii-Zernesci-Branil: 12 ore 30 min. după amâtj1
&) , » „ Zizinu.: 4 Ore după amedi.
o) „ H in Secuime (S. Georgi): 1 oră 30 minute nbplea.
d) , 71 la Făgărașu: 4 ore dirnineța.

n la Săcele: 4 6re dirnineța.

B. Sosirea posteloru:

*

*
♦

a

♦

*♦

AMICULU FAMILIEI, piară beletristică și enciclo- 
pedică-literaru cu iluslrațiunî, Cursulu XI. — Apare 
In 1 și 15 di a lunei în numeri de câte 1 x/a—2’/2 cole 
cu iluslrațiunî frumdse; și publică articlii sociali, poe- 
siă, nuvele, romanurl, suvenir! de călătoria ș. a. — 
Mai departe tracteză cesliunl literare și scientitice, cu 
reflesiune le cerințele vieței practice; apoi petrece cu 
atențiune viăța socială a Româniloră de pretutindenea, 
precum și a celorlalte poporațiuni din patriă și străi
nătate; și prin umoră dulce și satiră alesă nisuesce 
a face câte o Oră plăcută familiei strivite de grijele 
vieței; și peste totu nisuesce a întinde tuturoră indi- 
vitjiloră din familiă o petiecere nobilă și instructivă.
— Prețulă de prenumerațiune pe anulă intregă e 4 fl. 
pentru România și străinătate 10 franci — lei noi, 
plătibill și în timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN. Revistă biserieescă, scolastică 
și literară. Cursulă XIII. — Apare în broșuri lunare 
de câte 21ll—3’/, e6le; și publică articlii din sfera tu
turoră sciințeloră teologice și intre aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, serbători și diverse ocasiunl, — 
mai departe studii pedagogice, didactice și scientifice- 
literarî. — Prețulă de abonamentă pe anulă intregă 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei noi, plă
tibill și în bilete de bancă și in timbre poștali.

A se adresa la „Cancelaria Negruțiu in Gherla
— Szamosujvăr, unde se mai află de vendare și ur- 
mătărele cărți:

Puterea amorului. Nuvelă de I'anima C. Z. Ro- 
vinară. Prețulă 20 cr.

Idealulă pierdută. Nuvelă originală de Paulina 
C. Z Rovinară. Prețulă 15 cr.

Opera unui omu de bine. Nuvelă 
Continuarea nuvelei: .Idealulu pierdută” 
lina C. Z. Rovinară.

Fontâna dorului.
Simu. Prețulă 10 cr.

Codrenu craiulă
Simu. Prețulă 10 cr.

Elu trebue să se însore. Nuvelă de Maiia Schwartz 
traducere de N. F. Npgruțiu. Prețulă 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță din emigrarea 
lui Dragoșă. Nuvelă istorică națională. Prețulă 20 cr

Numerii 76 și 77. Narațiune istorică după Wachs- 
mann, de Ioană Tanco. Prețulă 30 cr.

Prețulă 15 cr.
Nuvelă poporală

codrului. Baladă

| 
i

originală. —
— de Pau-

de Georgiu

de Georgiu

&

&parandiall), a învălătoriloră și a altoră bărbați de sc6lă, 
de V. Gr. Borgovană, profesoră preparandială. Pre- 
țtilu unui esemplară cu porto francată 1 fl. 80 cr. v. 
a. In literatura no=lră pedagogică abia allămă vre-unu 
opă, întocmită după lipsele scăleloră nostre in măsura 
in care este acesta! pentru aceea îlă și recomandămă 
mai alesă Directori'oră și învățătoriloră ca celoră în 
prima liniă interesați.

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

Manuală de Gramatica limbei române neutru sca
lele poporali in 3 cursuri de Maximă Popă profesoră 
la gimnasiulă din Năsăudă. — Manualulă acesta este 
aprobată prin Inaltuiă Ministeră de cultă și instruc
țiune publică cu rescriptulă de dato 26 Aprilie 1886 

I Nr. 13193. — Prețulă 30 cr.
Nu mă uita. Coleețiune de versuri funebrali, ur

mate de iertăciuni, epitafiă s. a. Prețulă 50 cr.
Carte conducătore la propunerea calculărei în 

scola poporală pentru invățătoil și preparaniți. Broș. 
I. scrisă de Gavrilă Trifu, profesoră preparandială. 
Prețulă 80 cr.

PublicatiunUe „MCELARIEI NEGIDȚIU,"
’ — GHERLA — SZ.UJVÂR. — ’

Probitatea in copilăriă. Schiță din sâra educa- 
țiunei. După Ernest Legouve, membru ală academiei, 
francese. Prețulă 10 cr.

Barbu cobzarulu. Nuvelă originală de Emilia
Lungu. Prețulă 15 cr.

Hermann și Dorotea după W. de Goethe, traduc- 
țiune liberă de Constantin Morariu. Prețulă 50 cr.

Ifigenia în Aulida. Tragedia în 5 acte, după Eu- 
ripide, tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr, 

Petulantulu. Comedia în 5 acte, după Augustă 
Kotzebue tradusă de Ioană St. Șuluță Prețulă 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică ținută în sa'ele 
gimnaziului din Fiume prin Vincețiu Nicoră prof. gim- 
nas. Cu porlretulă M. S. Regina României. Prețulă 
15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. Unu volumă 
de 102 pagine, cuprinde 103 poesii bine alese și a- 
rangiate. Prețulă redusă (dela 1 fl. 20 cr. la) 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii poporale culese de 
Ioană Popă Reteganulă. Ună volumă din 14 cdle.
Prețulă 60 cr ,

Tesaurulu dela Petrosa seu Cloșca cu puii ei de 
auru Studiu archeologică de D. O. Olmesdu. Prețulă 
20 cr.

Apologiă. Discusiuni filosofice și istorice maghiare 
privitore la Romani, invederife și rectificate de Dr. 
Gregoriu Silași. — Partea I. Paulă Hunfalvy despre 
Cronica lui Georg. Gabr. Sincai. Prețulă 30 cr.

Renascerea limbei românescl in vorbire și scriere 
invederifă și aprețiată de Dr. Gregoriu Silași. (Opu 
completă ) Broșura 1. II. și III. Prețulă broș. 1. II. 
câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. Toletrei împreună 
costau 1 fl. v. a.

Biblioteca Săteanului Românu Cartea I. II. III.
IV. cuprindendă materii forte interesante și amusante. 
Prețulă la t6te patru 1 fl., câte una deosebită 30 cr.

Biblioteca familiei. Cartea I. cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețulă 30 cr.

Colecte de Recepte din economia, industria, 
merciu și chemiă, pentru economi, industriași și 
mereianțl. Prețulă 50 cr.

Economia pentru scOlele
II. Prețulă 30 cr. 

îndreptară teoretică și 
mentulu intuitivă in folosulă

popor, de T. Boșii'.
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Cele mai eftiiie cărți de rugăciuni.
Mărgăritarulu sufletului. Carte bogată de rugă

ciuni și cântări bisericești forte frumosă ilustrată. Pre
țulă unui esemplară broșată 40 cr. legată 50 
galu în pânză 60 cr. legată mai tină 60, 80, 
1 tl , în legătură de luxă 1.50—2.50.

Miculu mărgăritară sufletescă. Cărticică
găciunl și cântări bisericesci — frumosă ilustrată pen
tru pruncii școlari de ambe secsele. Cil aprobarea 
jurisdicțiunei sup. bisericesci. Prețulă unui esemplară 
broșată 1*  cr., — legată 22 cr., legată in pânză 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Cu mai multe ic6ne fru- 
mose. Prețulă unui esemplară trimisă franco e 10 
cr.; — 50 esemplare costau 3 11. • 100 esempl. 5 fl.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria a Nă&cătorei 
de D deu urmată de mai multe rugăciuni frumose. Cu 
mai multe iedne frumose Prețulă unui esemplară 
espedată franco e 10 cr.. 50 esemplarș 3 fl., 100 esem
plare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusu Christosfi. Prețulă unui
esemplară legată e 15 cr.

e e epractică pentru învăță-
eleviloră normali (pre-

Tipografia ALEXI, Brașovă.

acest.it

