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Brașovu, 2 Septemvre 1887.
Cu câtii se apropii mai multă momentulă 

sosirei Maiestăței Sale la manevrele din Ardealti, 
cu atâtu mai vrășmașă e tonulă de care se fo- 
losescu în deosebi foile maghiare tiszaiste față cu 
noi Românii.

Este în totu casulu ciudată acostă aparațiune, 
dedrece mintea sănătdsă trebuia să le dicteze Un- 
guriloră dela putere, tocmai în aceste momente, 
o purtare mai domdlă față cu marea majoritate 
a poporațiunei Transilvaniei, că să se mai poto- 
ldscă, celiî puținu pentru timpulă petrecerei Ma
iestății Sale în Ardealtî, nemulțămirea și amărî- 
ciunea dintre noi, dr nu să se ațîțe încă și mai 
tare spiritele.

Acestea erau considerațiunile ce s’aru fi im
pusă unoră politici cu mai mare precauțiune. 
Ungurii dela putere însă credu a fi ajunsă la a 
celă apogeu ală puterii în stată, încâtă să nu 
mai aibă lipsă de a lua asemeni precauțiuni. Și 
în acestă pornire îi sprijinesce multă hotărîrea 
ce au luat’o, de a nu mai căuta nici ună modu 
de împăcare cu Românii, ci de a continua fără 
cruțare răsboiulu contra limbei și naționalității 
acestora.

Răsboiulă pornită contra naționalitățiloru și 
în specială contra Româniloru ardeleni este, pre
cum scimă, ună punctu de căpetenia ală pro
gramului ministrului-președinte Tisza și credemă 
că nu greșimu, dă că admitemă, că agitațiunea 
atâtă de înverșunată, ce s’a pornită tocmai acum 
contra Româniloru a avută în prima liniă sco- 
pulă, de a aduna materială pentru discursulu- 
programă ce-lă va desfășura d-lă Tisza în Ora
dea-mare, tocmai în ajunulă sosirei Maiestății 
Sale în Clușiu.

Este adecă bătătoră la ochi, că ministru- 
președinte ungurescă ’șl-a alesă tocmai de
21 n. 1. c., pentru ca să-și facă enunciațiunile 
sale înaintea alegătoriloru săi din Oradea-mare, 
cu atâtă mai vertosă cu câtă se asigură, că în 
Qiua următdre 22 Septemvre n. d-lu Tisza va 
merge la Clușiu să însoțdscă pe monarc.hu în 
timpulă șederii sale acolo.

Pe când telegrafulă va anunța urbi et orbi 
enunciațiunile ce le va face d lu Tisza în Oradea- 
mare, acesta se va afla deja lângă Maiestatea Sa 
în Clușiu, vrendu să dea a se’nțelege prin acăsta, 
că acele enunciări le-a făcută cu deplină apro
bare a cordnei și că atotputernicia lui a ajunsă 
la apogeulă ei, ne mai putendă nimică împe- 
deca realisarea programului său.

Putemu prevedea cu siguritate, cam de ce 
natură voru fi enunciațiunile ministrului-preșe
dinte, și dăcă n’amă avă nici unu altă punctă 
de sprijină pentru acăstă prevedere a ndstră, 
purtarea organeloru guvernului și a foiloră ti
szaiste ne ară lumina din destulă în privința a- 
cdsta.

In comitatulu vecină cu comitatulă Oradei- 
mari, în Satinară, s’a înscenată tocmai acum o 
gdnă specială în contra pretinșiloră „agitatori 
dacoromâni1* și se deține în arestă preventină 
ună preotă, despre care nu s’a putută dovedi 
pană adl nimicu altceva, decâtu că a luptată 
fățișă și pe cale cinstită constituțională pentru 
drepturile poporului română. In același timpu 
foile subvenționate unguresc!, ca la comandă, nu 
vădă decâtă „agitatori** și „turburători** în t6te 
părțile și strigă ca din gura șărpelui, că Ro
mânii cu carte, cari apără limba și naționalitatea 
românăscă, suntu „dușmani ai statului,** ne mai 
vorbindă despre insultele și calumniile ce se a- 
runcă (jilnicu în față pressei române.

Nimicu nu pdte fi mai comodă pentru atot- 
puternicuiu Tisza decâtă ca acum, pe când se 
află monarchulu în Ardealu, după ce i s’a pre 
gătită, ministrului, astfelu tăremulă, să tune și 
să fulgere după placulu inimei sale în contra Ro- 

mauiloru, cari mai au și atji cutezarea de a fi 
nemulțămiți cu tractarea ce o suferă din partea 
guvernului ungurescă.

Ministru-președinte ne-a dată deja probe des
pre ceea ce e elă capabilă în privința acăsta, în 
rendulă trecută, când a vorbită în Oradea-mare. 
Atunci a tunată și a fulgerată contra pretinse- 
loră agitațiuni ale pressei naționalitățiloru. Cu ce 
ne va amenința astăzi?

Dăr ar fi naivitate din parte-ne a crede că in- 
vențiosulu ministru-președinte n’ar mai afla în 
lexiconulă său nici ună cuventă nou de amenin
țare. pentru aceia, cari n’au încetată încă de a 
pretinde drepturile ce li se cuvină popdreloră în 
acestă stată. Elă ne va amenința de sigură din 
nou și mai cumplită ca în trecută.

Scopulă însă nu și-lu va ajunge. împreju
rarea că viitdrele sale enunciațiuni se voră dis
cuta în Ardeală, în presența monarchului, va 
face din contră să reiasă și mai lămurită, că 
avemu de a face cu ună regimă de partidă ten- 
dențiosă, care nu se rușindză de a esploata chiar 
presența capului statului pentru scopurile sale 
de clică.

Nu pdte însă nici odată să se facă bună
starea și viitorulu popdreloră Ardealului depen
dentă de caprițiele și poftele nenfrenate ale eli
cei dela putere, Acăsta trebue să ’șl-o însemne 
bine ministrulă-președinte ungurescă.

Faimele despre întrevederea din Stettin.
„Vossische Ztg.“ dice că întrevederea din 

Stettin a împăratului Wilhelm cu Țarulu, dăcă 
se face, nu va fi decâtă ună actu de curtoasiă, 
care nu va schimba întru nimică relațiunile ră
cite germano-rusesci. încurcăturile orientale — 
adauge numita fdiă — suntă o afacere deosebită 
a Austriei, pe care acăsta va avă să-o reguleze 
după propriele sale dorințe. Dăcă Germania nu 
pune piedecl Austriei, dăr nici nu o sprijinesce, 
ea de altă parte n’are nici o causă de a pro
mova poftele Rusiei. Totă în acestă sensă se 
esprimă și „Norddeutsche allg. Ztg.“ Țcenda, 
că în Orientu Germania ca și Austria și-au re- 
servatu mână liberă și că Austria vrendă a-șl 
validita acolo interesele sale nu va întâmpina o 
seridsa oposițiune din partea Germaniei.

Impăratulu Wilhelm a sosită în Stettin îm
preună cu împărătâsa, cu prințulă și princesa 
Wilhelm și cu prințulă Leopoid. Impăratulă și 
mareșalulă Moltke, care asemenea se află în 
suita lui, au fostă entusiastică aclamați de po- 
poru.

In privința venirei Țarului în Stettin dom- 
nesce acolo nesiguranță. Autoritățile militare, 
civile și ale curții dau răspunsuri îndoelnice. 
Nimeni nu vrea să scie despre sosirea apropiată 
a Țarului, dâr nimeni nu o negă.

Corespondenții Țareloru din Berlină, Londra 
și Viena n’au putută isbnti pănă acum a afla 
nimicu positivă despre sosirea Țarului. Cu tote 
aceste se crede, că Țarulu va veni la Stettin și 
împrejurarea, că în suita Majestății Sale se află 
și consiliarulu Biilow ca representantă ală minis- 
teriului de esterne și secretarulu Lergevisă ca ci- 
fratoru întăresce pe dmeni în credința acâsta.

Din Petersburgu însă se desminte din nou 
faima despre mergerea împăratului Alexandru III 
dela Copenhaga la Stettin. Se vede că la înce- 
jută planulă întrevederei a esistată și acum ârăși 
’au lăsată să cadă. Nu cumva s’au încordată în 

(filele din urmă mai tare relațiunile dintre cele 
două împărății nordice ?

Gestiunea bulgară.
„Nordd. Allg. Zeitung" desminte aserțiunea lui 

>Pester Lloyd“, că prințulă de Bismarck ar fi oferită di
recta mediațiunea na in afacerea Erenroth, și tjice ?ă

cabinetulă germană, în acestă casă, n’ar fi putută refusa 
mijlocirea dorilă de Părtă, după cum a făcut’o, Germa
nia, dice >Nordd. Allg. Zeitg,“ aprobă nu nutnai trimi
terea generalului Ehrenroth, dăr este asemenea gata să 
recomande proiectulă celorlalte puteri, dăcă va fi pro
pusă oficiala de Părtă Rusia printr’o propunere ema- 
nândă din propria sa inițiativă, cum a cerută Părta dela 
Germania, șl-ar lua asupră-și răspunderea cestiuniloră 
Orientului ce nu-i încuiba pănă acum. Articululă con
chide: Este de datoria puterei suzerane să decidă asupra 
mijlăceloră proprii, a învinge resistența activă și pasivă 
a Bulgariloră ; pe câtă timpă nu va fi lumină asupra 
acestui lucru, puterile nu voră voi de locă să ia posi- 
țiune în cestiune.

Piarulă „L’lndependance belge« din 10 Septemvre 
publică următorea telegramă din Parisă, cu data de Vi
neri 9 Septemvre: „Se scrie din Bucurescî cătră „Jour- 
nal des Debats< : Se afirmă că d. PetrofT ministrulă de 
răsbom bulgară ar fi declarată ofițeriloră din garnisOna 
din Sofia, că în casulă când Rusia ar trimite ună corpă 
de armată pentru a ocupa milităresce Bulgaria, guver- 
nulă ar fi decisă să resiste din resputerî. Cu modulă 
acesta, adaoge elă, vomă prelungi lupta pănă ce vomă 
da timpă Austro-Ungariei și celorlalți aliațl protectori ai 
noștri să ne vie în ajutoră».

Prefectulă din Ruseiucă, neținăndă semă de obser- 
vațmnile guvernului franeesă cu privire la siguranța a- 
menințată a naționaliloră și a consulului franeesă, d. 
Elourens, ministrulă afaceriloră streine, a autorisată pe 
eonsululă său din Ruseiucă de a lua ună concediu nele- 
mitată. Guveinulă bulgară înainte de a lua o hotărîre 
conira prefectului din Ruseiucă, d. Mantoff, ale cărui 
fapte atraseră după sine numărdse reclamațiunl ale con- 
suliloră, chemă pe d. Mantoff la Sofia pentru a da es- 
plicațiuni in privința purtărei sale.

„Journal des Debats“ anunță arestarea d-lui Ra- 
doslavofl, fostă președinte ală consiliului din Bulgaria.

Tulburări în Sofia.
O telegramă din Sofia, dela 12 Septemvre, 

comunică următdrele:
Șefii Ligei patriotice invitaseră populațiunea la ună 

meetingă de protestare contra unui articula scrisă de d. 
Karavelov în „Tirnow-ka Constituția», articulă in care 
aresta declară că prințulă Eerdinand se urcă pe tronă 
prin voința d-lui Stambulov, 6r nu a națiunii.

Oratorii, încurajândă mulțimea compusă din mai 
multe sute de persone, reclamară măsuri energice conira 
trădătoriloră patriei și arestarea d-lui Karavelov. Mulți
mea porni mai ânteiu spre paiață, din care prințulă eșise 
tocmai atunci. După aceea merse în fața casei d-lui 
Karavelov, ale cărei ferestre fură sparte între strigătele: 
Josă 1 La mdrte !

După acăstă scenă, mulțimea porni strigândă și 
eăntândă spre tipografia farului situată aprOpe de pa
iață; aceleași scene reîncepură în timpă de ună căsă.

Poporulă intră în urmă în curtea palatului prințiar; 
nopfea sosise. Prințulă, care se întorsese dela plimbare^ 
se înfățișă la balcon", pe timpulă când mulțimea scotea 
strigăte de ura. Câți-va oratori luândă cuventulă spu
seră că guvernulă nu trebue să permită atacuri asemenea 
celoră ale oposiției. Prințulă răspunse : „Vă mulțămescă 
pentru aclamațiunile vOstre patriotice. Trăăscă Bulgaria! 
Manifestanții părăsiră palatulă pentru a intra în casa 
d-lui Stambulov. Ministrulă mulțumi mulțimei, o felicită 
că a manifestată simțiminte patriotice și declară că causa 
bulgară nu va fi niciodată pierdută, dăcă va avă tot- 
dăuna asemenea apărători. Poliția se arată în fața ca
sei d-lui Karavelov și în fața tipografiei, împrăștiă pe 
manifestanțî și împiedică pe câți-va indivizi de a pătrunde 
la d. Karavelov.

SCIRILE PILEI.
La serbarea poporală, ce se va întocmi în 

Clușiu in onOrea presenței Maiestăței Sale, se <jice că 
voră fi presentate 250 persone din diferite ținuturi ale 
Ardealului în grupe separate de câte 12 ori 24 fete și 
feciori în portulă loră poporală și anume din comitatulă

monarc.hu
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inapoiați la Câmpu-lungă de cătră trenulă care mergea 
din Bucuresci.

Celiniă in «Făia diecesană* dela 30 Augustă: »Din 
Teregova ni se scrie, că notarulă cercuală I. B din 
Mehadica suspendată din oficiu in Dumineca trecută, a 
pălmuită in pieța Teregovei pe strada principală pe pro 
topretorulă său B. Z., după ce mai minte l’a fostă în
cărcată cu insulte și l’a fostă scuipată in față. Făptui- 
torulă fu arestată momentană și predată judecătoriei, 
dăr după ună scurtă interogatoriu fu eliberată. Se vede 
că s’a începută clisa (slănina) între domni, și pe semne 
Irebile au ajunsă acolo, de îșl facă ei intre ei dreptate. 
Ore să mai aibă publiculă respectă de astfelă de func
ționari?’

Reuniunea de magiiiarisare din Pojuniî. 
In Nr. 244 ală oficiosului „Nemzet“ cetiuiu; 
in ședința comisiunei pentru asilurile de copii a 

kuliuregyletului din Pojună, ținută sub președința Drului 
Karl Rimely, se arătă, că numita reuniune, alară de 
institutele de invățămentă subvenționate și de șcOlele ce 
stau sub patronagiulă ei, posede adl 9 asilurl (grădini) 
de copii proprii ale ei care esistă de faptă și afară de 
aceea se întocmescă acum alte 3 institute nouă; abstră- 
găndă de institutele subvenționate și patronisate cresce 
reuniunea în institutele ei proprii peste 1000 de copii, 
dintre cari optă din dece părți suntă de limbă germană 
și slovacă, in limba maghiară și in patriotisină maghiară. 
Membrii săi și’i recruteză reuniunea din ținutulă său, 
din comilatulă Pojună și din orașulă Pojună, și constată 
cu satislacțiune că din acestă ținută îngustă ’și a înși
rată 3000 de membrii, partea cea mai mare cetățeni de 
limbă slovacă și germană.

Din nou ne dovedesce „Nenizet“, că Un
gurii n’au altă gândti cu Nemaghiarii decâtă a’i 
inaghiarisa. Ceea ce ne spune însă despre sume
denia de copii și membrii germani și slovaci, e 
numai reclamă. Slovacii au dată și dau mereu 
dovedi, că Ungurii nu vorfl păpa aceea după ce 
le lasă gura apă. Jidovi simții destui, înd6pe-i 
cu „cultură maghiară11.

I ------------
Teaca, in 10 Septemvre 1887.

Onor. Redacțiune! Luni in 5 Septemvre după 
amedi ca ună fulgeră s’a lățită trista faimă despre re 
pausarea marelui și eminentului filologă și literată, d-lă 
Timoteu Cipariti, — pe fețele tuturoră Româniloră și in 
specie a celoră mai in etate, cari i-au fostă in multe 
privințe discipuli, se vedea întristarea 1 — Ne-a părăsită 
fala Româniloră din Transilvania. Cum nu s'ară fi dusă 
de pe aci mai inulll la Blașiu, — pentru a-i face uiti- 
mulă respectă, — însă mai alesă depărtarea cea mare 
neconcedendu-le, cu toții i-amă cjisă cu adâncă mih- 
nire: Sit illi terra levis!

După asta nu trecură 4 ore, și etă se lăți in Teaca 
altă faimă — care deși numai locală fu totuși pentru 
noi tristă. — Tânăra preotâsă Laura Moldovană a 
reposată, părăsindă pe soțulă său tinără, d-nulă Theofilfl 
Moldovană, preotă gr. cat. in Copru din diecesa Arme- 
nopolei, cu ună pupilă abia de 2 ani.

Nu-i vorbă. — atâlă din iubire și compătimire 
cătră tânăra familiă preoțeseă, — câtă mai cu semă nl- 
amă ținută de strînsă datorință toți Românii din Teaca 
a contribui la ceremoniile astrucărei acestei june preo- 
tese presentându-ne cu toții la ceremonia funebrală, —

dușului in porturi poporale ungurescl, românesc! și să 
sesci, din comitatele Mu’-ășă-Turda și Oderhein grupuri 
de Săcui, din comitatulă Sibiiu un grupă din Sălișle; din 
comitatului Brașovă Ceangăi din Săeele: din comitatulă 
Alba de josă porturi poporale din împrejurimea Abrudu
lui, Zlatnei și Roșiei; din comitatulCi Turda Arieșă por- 
tulă poporală din Trăscău. Pentru transportarea dife- 
riteloră grupuri la Clușiu ingrijesce fișpanulă Samuel 
Jozsika in înțelegere cu respectivi fișpanl.

.Națiunea11 spune, că Duminecă a loslă primită in 
audiență de cătră Regele României contele Goluscliov- 
sky, ministrulă Austriei in Bucuresci, care a presentală 
Maiestății Sale pe contele Kalnoky, a cărui mergere in 
România sta în legătură cu încheierea convenției 
comerciale cu Au st) ia.

— x—
in comuna Ohaba, lângă Șinca nouă, s’a ivită 

între copii vărsalulă (bnbatulă), fără ca primăria să fi 
găsită cu cale a cerc ajutoră medicală. Din norocire 
copii se însănătoșâză fără acestă ajutoră. — Ar fi de 
dorită, ca primăriile in asemenea cașuri, care potă ave 
urmări grave, să tiă mai cu durere de inimă și să câră 
repede ajutoră medicală.

—x—
Mâne doi in 15 Septemvre n. se va celebra în bi

serica română gr. cat. din Turda veche cununia d-lui 
Silvestru Moldovană, eomptabilă și secretară la 
„Arieșana" din Turda, cu d-șdra Margareta Ciga- 
reană. — Căldurosele nOstre felicitări tinerei părechi!

--x—
„Răsboiulă" din Bucuresci este informată, că Vi

nerea trecută, o țărancă din Ru.șii-de-vede, cerendă o 
audiență la castelulă Peleșă, a povestită Regelui, că cum 
părândă in aceea comună tină locă de casă și incependă 
a (ace săpături, a dată peste o snierană în care crede 
că s’ar afla diferite obiecte preț io se, opinândă că 
ar fi bine ca stăpânirea să trimită pe cineva ca să e- 
samineze conținutulă suteranei. Regele a«cu!tândă pe 
țăranca, care era convinsă de ceea ce spunea, i a dată 
o recomandațiune cătră ministrulă culteloră și ună bi 
letă de liberă parcursă pe calea ferată. > România" află, 
că țăranca s’a și presentală ministrului, care ar fi însăr
cinată pe d. Tociiescu a se duce la fața locului și să 
cerceteze.

—x—
Academia literară -Des Mnses Santonnes" 

din Royan (Francia, Charente Inferietire) a primită 
între membrii sfii pe d. Victoră Bilei urescu, tânără 
ce se pregătesce a primi laurii poe-iei. Cu acestă titlu 
au mai fostă onorați, dintre Români, poetulă Alexandiu 
Macedonski, d. Ioană Rădoiu magistrată, precum 
și d. Al. Sturdza, scrie >Telegra(nlă.“

—x—
Trenulă ce mergea Vineri in săptămâna trecută 

de'a Câmpulungă la Golesc! a deraliată între stațiile Mi- 
hăilescl și Câmpeni, scrie „România Liberă.' Primulă 
raportă adresată Direcții căiloră ferate anunță; Șefulă 
de trenă și conductorulă morțl; din pasageri zacă vic- 
t me pe câmpă. „Răsboiulă" află că numai mașinistulă, 
fochistulă și frânarulă au suferită. Cei d’mteiu doi au 
fostă răsturnați odată cu mașina, arși de cărbunii cari 
au sărită din focarh și copleșiți de lemnele din magazia 
locomotivei. Frânarulă asemenea a suferită contusiunl 
seriăse. Nici unulă însă nu se găsesce in casă de 
mărie. Dintre călători s’a constatată că nimeni n'a su
ferită vre-o contusiune. In uima deraliărei, toți au fost 

care in modulă celă mai frumosă, după tăte datinile le- 
ligiose, cu ertăciuni, și 12 odihne s’a efectuită ! — La 
ceremoniile acestei aslrucărl s’au presentală toți hono- 
rațiorii neromâni, — și toți Românii afară de unulă, 
marele, respective miculă muftiu care în sumeția sa ofi
cioși, — uitându-și cu totulă de obligăraintele humane, 
rehgiâse și naționale române, deși acâstă „înaltă perso
nalitate" împreună cu soția sa, pentru a-se presenta la 
ceremoniile astrucărei, au fostă prin docențele și canto- 
rulă parochiei Tecii ambii întru adinsă invitați, — con- 
temnându-ne insă nu s’au presentală. — Fiă-le de bine!

Totă in ijiua de 7 Septemvre, când s’a săvirșită 
imormentarea tinerei preotese, locuitorii din l’ăca aler
gară întru ajutoră comunei românesc! Pintică, unde is- 
bucni ună mare incendiu. Frumosa casă parochială era 
in flăcări și pole mai multe ar fi arsă, decă braviloră 
pompieri din 'I'eca nu 11-ar fi succesă a localisa foculă. 
Împreună cu casa parochială i-au arsă preotului Teodor 
Domșa grâulă, cucuruzulă, împreună cu totă ce se afla 
in podă, in grănară, cuină, și abia câteva mobile i s’au 
putută scâte din casă și încă și acelea ca vai de ele. 
Acestă demnă preotă, care es e tată la 5 copii, dintre 
cari doi ia siolă in Bistriță, arejându i tăte a rămasă în 
o perplexitate ce nu se pdte descrie.

E fOrte durerosă când în asemenea cașuri se află 
unii și încă dintre colegi, cari se pOrtă cu indiferență. 
Mă miră cum de protopopulă tractuală seu celă puțină 
vice-prolopopulă nu a alergată pănă acum la Fintică 
pentru a aduna curatoratulă și a face pașii necesari pen
tru grabnica reedificare a casei parochiale.

Acei domni marinimoșl, cari ară voi a da mână de 
ajutoră, să bmevoăscă a se adresa de-a-dreptul 1 la pă- 
gubitulă in comuna Pintică (Sz. Pentek), poșta ultimă 
Tâca (Teke).

Câtă pentru persecuțiunile celoră puternici, desfă
șurate în contra nOstră, analoge cu aceea a confratelui 
Lucaciu, înaintea nOstră nu suntă novitățl, căci dânșii în 
totă loculă și in contra tuturoră le eserciază continuu 
:n o formă ori alta. Lucrulă ceiă mai durerosă pentru 
noi e insă acela, că persecutorii îșl caută și-și află ins
trumente, martori și muncitori, mai loldeuna din slabii 
noștri. Dabil Deus hisquoq-ie finem I

Cele reproduse de .Gazetă* in Nr. 188 după fia
rele ungurescl in causa lui Lucaciu, că adecă ,cu bani 
și amenințări ară fi hotăriți să facă pe martori a recede 
deia fasiumle loră" și altele asemenea, după părerea mea 
nimică altă nu insâmnă, decâtă ca să se caute preteeste 
spre a prelungi arestulă preventivă ală d-lui Lucaciu.

Ună Tecană.

de deschidere, rostită prin Alimpiu llarboloviciu 
vicariulă Silvaniei și directorulă despărț. XI ală »Asso- 
ciațmnei transilvane pentru literatura și cultura poporului 
română’, cu ocasiunea adunării generale a despărț. 

ținută la 4 Augustă in Buciumi.
(Fine.)

Condițiunea .sine qua non< a crescerei și cullurei 
poporului română este: ca toți fii națiunei și mai ver- 
tosă inteligență, cari suntă chemați a cresce poporală, 
pentru că și dânșii au eșită din poporă și pre dânșii i-a 
crescută națiunea, să tiă conscii de datorințele loră sacre 
față de națiune, și acelea să le implinâscă cu scumpătate, 
abnegațiune și resemnațiune sacrdieălâre, se recere să se 
prețuiască și stimeze pre sine și națiunea sa și să fiă 
mândri de individualitatea loră națională, voră fi conscii 
de drepturile loră, cari le au ca cetățeni ai patriei și fi: 

FOI LETONU.
(51)

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

XVII.
Tabăra dela Villafranca.

In noptea aceea se infemplâ că trăsura de zarza
vaturi veni mai de vreme cu ună ceasă; insă bătrânulă 
Nello prevăduse casulă. încă dela meijulă nopții se și 
așeefase in odaia portarului, pe care-lă îndemnase să se 
ducă să se culce. De aceea elă fuse care deschise porta 
fiului său.

Copilulă temnițerului era ună flăcău înaltă și voi
nică, der cam prostă. Natura făcuse atâta pentru for
țele lui fisice, incâtă uitase să ingrijască și de crieră. 
Altminteri era b’ândă și paclnică, fără inițiativă, fericită 
ia să asculte pe oricine ii poruncea, mai eu seină pe 
tatălă său, pe care-lă privea ca p'ună oraculă. De a- 
ceea, când îi porunci Nello să vie după densulu, tână- 
rulă veni numai decâtă fără să întrebe măcaru pen- 
tiu ce

Cum intrară în chiliă, Nello ii tjise:
— Paolo, desbracă-te de hainele tale și îmbracă 

num i decâtă p'ale gentilomului!
Paulă împlini porunca fără să arate nici mirare 

nici curiositate
Prin urmare Iote mergeau după poftă. Podesta 

țulă se îmbrăcă numai decâtă cu nădragii și cu blusa

de aba a pescarului. Cu căciula înfundată pe urechi, 
eși din curtea temniței, sări ageră și sprintenă ca ună 
omă de meseria in luntrea cea grea și cu o lovitură 
bună de lopată o inpinse pe apă pănă ce ajunse pe Ca- 
naluiă Mare

începea să se crepe de cjiuă, când nisce precupeți 
cari se duceau in luntrile loră Răriră luntrea temnițeloră 
intorcându-se spre Mestre.

In (jiua aceea limpu'u era minunată. Diferitele 
trupe strinse in tabăra dela Villafranca manevrau cu o 
precisiune admirabilă; curioșii cari Iveniseră din Verona, 
din Villafranca și chiar din Mantua ca să admire o ar
mată așa de frumosă, erau încântați.

Compania, in capulă căreia Felice Badoer ișl juca 
armăsarulă, era cea mai lăudată. Nn era cu putință 
să fiă altcineva mai tânără și mai vitează decâtă lână- 
rulă căpitană. Așa că Ricardo, care «'amestecase în 
mulțime, spunea mereu celoră cari îlă întrebau, cine i 
frumosiilă calăreță.

— Este domnulă Feice Badoer, unulă din cele 
mai mari nume ale Veneției, și eu sunt Ricardo fecio 
rulă lui.

In momentulă când defilerulă era să incâpă in fața 
căpitanului generală care sta călare in fruntea statului 
său majoră la intrarea principală a taberei, ună c'dâreță 
trecu pe dinainte-i în fuga calului, îndreptându-se cătră 
mijloculă câmpului de manevre. Negreșită că venea 
forte de departe, fiindcă calulă era albă de spumă.

Călărețulă acesta purta botforî de piele de Un 
garia, cari i treceau peste genunchi, și o haină scurtă 
de catifea negră cu o vestă de piele de bivolă. O manta

mare mai multă negră galonată cu aură, care-i fâlfâit 
peste crupa calului, ii da o înfățișare militară.

Călărețulă când trecuse pe dinaintea locuiui undi 
sta statulă majoră și prea puțină departe de numărosulî 
grupă ală ofițeriloră, salutase pe căpitanulă generală ci 
atâta bună grațiă și curteniă, incâtă până dela pălării 
era aprope s’atingă pămenltilă.

Călărețulă era atunci dreptă In lumină și cu tâti 
iuțela calului său fu numai decâtă cunoscută de cei ma 
mulți ofițeri din statulă majoră.

— Este contele Batista Martinengo! cjiceau unii.
— l’olestatulă Fadovei! răspundeau ceilalți.
— Va să țjieă a eșită din temnițele Veneției?
— Este liberă.
— Sciam de erl! tjicea unulă dintre cei cari von 

să fiă totdeuna informați mai naintea celorlalți.
— Va să cjiuâ procesulă lui s’a suspendută?
— Credut-ațî vre-odată seriosă câ o să cuteze ci 

neva să traducă p’ună omă ca Martinengo în fața uni 
tribunală fie acelă cineva chiar Consiliulă de trei.

Călărețulă autjea o parte din ce se vorbea. Făr 
să oprâscă iuțâla calului se întOr.-e și salută cu mân

In stirșită se opri in fața companiei comandate d 
Felice Badoer și-la strigă pe nume de mai multe ori.

Felice autjindu se strigată plecă în fugă spre câli 
reță. Amândoi se întâlniră intr’ună spațiu mare golă î 
mijloculă câmpului de manevre. Schimbară câteva vorf 
împreună și pe urmă călărețulă, care se <J’cea esl 
podeslatulă Padovei, trase sabia și o înfipse în corpul 
iui Felice Badoer.
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ai națiunei, acelea le voră prețui, apăra și de acelea se 
vorO folosi după convingerea sufletului său și nieî pentru 
unQ prețil nu voră abcjice de acelea, pentri că numai 
atunci și așa voră fi prețuiți și din partea alioră națiuni 
și atunci nu se voră avili la fapte degradalâre și com- 
promițălâre de numele, reputațiunea și aucioritafea na- 
țiunei lord, decă iși vorO sci prețui și stima pre mama 
lorO națiune.

Condițiune in modo supremă recerută spre culti
varea poporului și a națiunei este : ea egoismulfl mârșavă, 
acestă inimică infernală ală fericirei și esistenței pop6- 
reloră, să-10 stirpeseă totă fiiulă națiunei, der mai vâr- 
tosă inteligința din inima sa. Decă voitnO și dorimu să 
cullivămă națiunea și poporulă română, să afurisimă din 
sînulă națiunei noslre pre acestă diavolă mută și surdo, 
și scopurile și binele nostru individuală și familiară să 
fimă gaia a-lă sacrifica pentru scopulă finală și binele 
națiunei și poporului.

O recerință fundamentală spre crescerea și culti 
varea poporului nostru română țărână e încrederea reci
procă intre inteligință ca crescătorii și conducătorii po
porului și intre massa poporului; acâstă recerință e de 
așa mare însemnătate, câtă făr’ de acesta toți pașii și 
tâte mijlâcele, fiă spirituali fiă materiali, întrebuințate cu 
orl-ce dibăciă sunt pierdute ; făr’ de încrederea reciprocă 
prelegerile teologului, documentările filosofului, pledoariele 
jurisconsultului, predicile preotului rostite cătră ascultă
torii săi. așa și propunerile dascălului din șcâla sătescă 
cătră învățăceii săi suntă vocea celuia ce strigă în pustiă, 
pentru că încrederea intre conducători și conduși e petra 
anghiulară nerăstumabilă, pre care să racjimă edificiulă 
culturei, e piedestalulă puternică pre care se înalță na 
țiunile și poporele la acelă nivelă ală culturei, pre care 
le este desemnată in concertulă poporeloră Europei ci- 
vilisale.

Și în care mină se află acestă petră de graniță a 
increderei de care se înfrângă valurile ispiteloră? In mina 
său baia inimei conducătoriloră. Conducătorii poporului 
câștigă încrederea poporului decă pătrunși pănă în adăn- 
culă sufletului de înălțimea și sănțenia misiunei loră, (is
care îșl va iubi chemarea sa și de acestă iubire îndem
nați fiăcare iși va împlini sfera activității sale cu acura 
teță nu pentru că-i dă pâne seu mărirea oficiului, ci pentru 
că acăsta o pretinde înaintarea bunăstărei spirituale și 
materiale a poporului, său vorbindă chiară, când preotulă 
însuși va iubi și stima preoția și cuventulă lui Dumnedeu, 
vestită poporului, elă însuși îlă va pune întâia oră în lu
crare, când advocatulă din iubire cătră interesele popo
rului va apăra dreptatea, când învățătorulă din iubire 
cătră surcelele fragede ale națiunei va propune în șcâlă 
învățăceiloră săi. atunci din lacrămile recunoscinței mar 
gialite din inima poporului română se va împleti legătura 
increderei între sufletulă lui și a conducătoriloră lui, o 
legătură așa de tare și puternică, câtă mâna cea s icri- 
legă a ispiteloră nu va cuteza nici când a o ataca: 
atunci sămănța culturei presărată de cătră conducători 
și educătorl in sufletulă poporului nostru română fecun 
dată prin rouă iubirii și increderei reciproce va prinde 
rădăcini, va creșce și înflori și va aducej fructele spiri
tuale îndulcitâre și nutritore precum de sufletulă și viăța 
conducătoriloră, așa și de a poporului.

Din acăstă unire și so'idaritate sufletăscă voră ră
sări caracterele firme în sînulă inteliginței și ală popo
rului, acei Iu -eferl strălucitori in orizonulă națiunei, făr’ 
de a căroră conducere o națiune nu progresăză cu pași 
siguri cătră limanulă chiămărei sale, ci rătăcesce din 
erâre in erâre, din amăgire în amăgire, pănă când de

cade. — voră răsări, cjică, caractere firme, care suntă 
pilaștri edifi iuliii culturală ală fiă căreia națiuni. Nemulă 
care nu i fericită a ave in sinulu său falanga earactere- 
loră firme, n’are trecută, n’are presinte și nu va ave 
viitură, prin urmare n’are istoriă. Oh! ce mângâiere 
pentru nemulă românea ă când i-se înfățișâză din re
giunea nemurirei umbrele chiarifieate ale caractereloră 
firme și candide, care au pusă fundamentulă culturei 
poporului română 1

Sunt convinsă că memoria și numele acestora suntă 
cu multă mai adâncă gravate în sufletulă fiă-căruia Ro
mână, deeâtă ea să fiă de lipsă a-i numi. Lucrarea cul- 
tivărei poporului trebue să fiă ne’ntreruptă în totă tim- 
pulă, între tâte împregiurările și pe tâte tărâmurile vieții 
sociale; pentru-că precum ună corpă fisică decă încâtă 
în toți membrii cercularea sângelui trebuie să moră, așa 
și o națiune ca corpă morală decă se intrerumpe în- 
tr’ânsa cercularea culturei celei dătătâre de vieță vilală- 
spirituală, e espusă nimicirii; pentru că adl numai cul
tura e aceea, care dă popâreloră vieța și le asigură vii- 
torulă, cultura adl e cea mai puternică armă, acăsta să-o 
mănuămă ne’ntreruptă, ca învascuțl cu arma culturei și 
a solidarității împletite din caractere firme să fimă in 
stare a brava orice eventualități și ispite.

Deci, onorată adunare! Onorată inteligență și iu
bită poporă română I Decă voimă ca maica nostră dulce, 
națiunea română, ca atare, să aibă vieță și viitoră —cu 
ajutorulă mijlâceloră și împlinirea condițiuniloră prin mo
destia mea indigetate, să îmbrățișămă cu toții, inteligențl 
și poporă țărână, cu tâtă căldura inimei năstre cultivarea 
poporului nostru țărână și lucrarea regenerărei națiunii 
nâstre române prin cultură să-o continuămă cu puteri 
unite — și implinindu-ne datorința față de cultivarea po
porului nostru țărână, vomă da documente vie nu numai 
de naționaliști zeloși, ci și de patrioțl buni, pentru-că cu 
câtă națiunea și poporulă română va deveni mai cultă, 
cu atâtă iși va esercia într’ună gradă mai înaltă virtuțile 
eredite dela străbuni, adecă: iubire cătră națiune, reli- 
giune și patriă, ascultare, supunere și venerațiune cătră 
legile statului sancționate, alipire și credință neclătită că
tră inaltnlă tronă și augusta casă domnitâre.

După aceste exorândă ajuloriulă și lumina harului 
cerescă peste lucrările adunărei nâstre, am onâre a de
clara adunarea deschisă, în numele Tatălui, Fiului și Spi
ritului sântă.

Raportă polițienescu. — Intre soldații cari asediază 
pe nimfele dela fântâna din ulița fânariloră de susă și 
intre nisce calfe de cismară se născu alalta-sâră cârlă, 
care era aprâpe sâ degenereze în bătaiă, dâcă la apro
pierea patrulei polițienescl combatanții n’ar fi preferită a 
o șterge la sănâlosa.

La 29 Augustă n. 1887 se născu între locuitorii 
din Nou, Radu Avramă jun. și între Th. Morară, o bă- 
laiă, în care celă dintâiu fu așa de râu bătută, încâtă 
la 13 Septemvre n. muci din causa acâsta. Fâptuito- 
rulă fu predată judecătoriei.

La 11 Septemvre n. săra s’aperdută pe pero- 
nulă gării ună inelă de aură cu briliante în legătură de 
argintă, âr la 12 Septemvre pe noulă drurnă (Konigs- 
weg) de pe Romuri o brațletă de ergintă au-ită, bătută 
unde se închei! cu petricele de granată, dintre care una 
lipsesce. Aflătorii binevoiască a preda ob’ectele găsite 
la căpitănia poliției, în schimbulă unei remuneraț uni po
trivite.

Ultime sciri.
ParisH, 13 Septemvre. — (Cale indirectă). 

Putemă afirma din sorginte oficială că, în urma 
cererei Porții, guvernul» germană a primită d’a

se înțelege cu Anglia, Austria și Italia, cu scopă 
d’a hotărî pe aceste Puteri s& se undscă cu Fran- 
cia și cu Germania pentru a regula cestiunea 
bulgară pe basa propunerilorft Rusiei.

OrI-cum cancelarulu n’a primitei acostă mi
siune deeâtă cu condițiune ca Pdrta, putere su
zerană, sâ ia inițiativa d’a notifica celoriî trei 
puteri, în numele său, propunerile făcute de 
Rusia.

Rolulu guvernului germanu nu va începe 
decâtti în urma acestei notificări.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a >Gaz. Trans.<)

STETTIN, 14 Septemvre. — împăratule 
a asistată la parada militară în trăsură.

BERLIN, 14 Septemvre. — Principele Bis- 
marck a plecată la Friedrichsruhe.

PRAGA, 14 Septemvre. — La alegerile su
plimentare pentru dieta boemă au învinsă în 
orașe toți candidații comitetului centrală electo
rală germană.

DIVERSE.
Despre femeile abisiniene o foiă italiană povestesce 

următorele: Femeia unui abissină avută locuesce despăr
țită de bărbatulă său, avândă odăile sale. Ea trăesce 
acolo, fără a munci ceva. Locuința ei are ună vătavă, 
care îngrijesce de tâte; dânsa nu se gândesce la nimică. 
Copii suntă dați în mâna doiceloră; mama loră stă la 
taifasă (de vorbă) și glumesce cu robele și amicele sale, 
rîde, cântă, bea și — se îmbată. Când plecă d’acasă, 
intenția îi este sâu sâ visiteze pe o amică, sâu să a- 
siste la o ceremonia religiosă. Der piciorulă ei nu e 
permisă sâ atingă pământulă și de aceea umblă călare 
pe ună catâră, condusă de frâu de cătră ună sclavă, 
pe când ună sclavă ține umbrela și o apără de radele 
sorelui. De ordinară soțulă mănâncă singură, numai câte 
odată la soția sa, când se anunță solemnă, ca dânsa sâ 
se pdtă găti și parfuma. Aceste dame distinse nu prea 
trăescă mai bine deeâtă clasele sârace; deosebirea e nu
mai, că cele avute nu muncescă, dâr mănâncă bătaiă 
dela crudii loră soți. Femeia bătută n’are cui se plânge. 
Așa-i sbrta femeii, ea sufere și tace, neavândă ce face. 
Superstiția între abissiene este colosală. Dâcă unei mume 
îi moră copii d’intâiă, causa se (jice a fi ochiulă râu 
ală mumei. Decă nasce erășl ună copilă, nu-i permisă 
să-lă vadă; elă e dusă la o doicâ și numai după 11 ani 
se înlorce la mumă-sa. îndată după nașcere se tae mici 
bucăți din urechea copilului, pe care le mănâncă mu
mă-sa, după ce au fostă puse într’o bucată de pâne.

Malțâuiită publică.
Subscrisa mă simtă obligată a esprima și pe calea 

publicității mulțămita și recunoscința ce datorescă ono
ratei direcțiuni a institutului de fete din Brașovil Vautier 
pentru escelenta instrucțiune ce a primită acolo fiica mea 
Metania și cu deosebire pentru progresulă celă mare 
făcută in limba francesă și în piană.

Clușiu, 1 Septemvre 1887.
Margareta David.

Editoră: lacobfl Mureșiaun.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșiaun.

Tenârulu întinse brațele și căiju pe spate pe crupa 
calului, pe când ucigașulă fugea spre Verona.

£ -ă ce putură vedea cinci mii de persone, fără ca 
nici uneia sâ-i vie in minte sâ se ia după ucigașă, așa 
de repede se petrecuse scena asta grozavă.

XVIII
Tribunalulu Avogadoriloru.

In zăpăcâla fârte firâscă ce urmă dupâ crimă, a 
cărei victimă fuse încă odată Felice Badoer, se pierduse 
o vreme prețiâsă.

Rândurile se rupseseră fără ca nici ună șelă sâ se 
fi încercată sâ împiedice pe soldați d’a se grămădi pe lo
cuia unde fusese lovită Fe'ice. Ofițerii fugeau în drâpta 
și in stânga, strigândă că trebuia arestată ucigașulă, pe 
când elă era departe.

Din invălmășela asta insâ eși ună omă.
Era ună ofițeră tânără atașată pe lângă persâna 

căpitanului generală. Ucigașulă îlă atinsese in trecerea’i 
pe lângă dânsulă și elă putuse, mai bine deeâtă oricare 
altulă, sâ cunâscă întrânsulă pe contele Martinengo, po- 
destatulă Padovei

Dâcă se jucase cumva vre-o comediă îndrăsnâță 
pentru ca sâ ajungă la resultatulă acesta tragică, elă era 
hotărâtă s'o sdrobescă plecândă fără a pierde nici ună 
minută și în fuga calului la Veneția, așa ca s’ajungă a- 
colo mai nainte d’a se râspîndi scirea despre acâstă nouă 
crimă, Elă era hotărâtă ca îndată ce va debarca s’a- 
lerge la temniță și dâca nu va găsi pe Martinengo acolo, 
va descoperi atunci tâtă intriga aceea de sânge.

Pe ofițerulu acesta îlă chema Marco Bembo și fă
cea parte dmtr’o familiă ducală, dupâ cum chiar numele 
lui arată. Mareo Bembo, cu învoiala căpitanului gene
rală, căruia ’i încredințase planulă sâu, porni numai 
deeâtă.

Se duse ântâiu drepții la Peschiera; acolo schimbă 
calulă și pe urmă merse așa de iute încâlă nu erau încă 
11 ore sâra, când părăsi laguna ca sâ intre in canalulă 
celă mare. Elă putuse face drumulă pe lagună într’o 
barcă cu două părechi de lopețl și barca asta o luase 
dela ună pescară de pe costă.

In mai puțină de 5 6re făcuse 20 de leghe. Prin 
urmare era aprâpe cu neputință ca sâ-lă fi întrecută alt ■ 
cineva în iuțelă.

Când căpitanulă Bembo se presintă la porta tem
niței, bătea mieijulă nopții la câsorniculă celă mare din 
piața Sf. Marcă.

I se făcură greutăți pentru a’i deschide chiar fe- 
râstra, prin care sâ vorbâscă cu porlarulă.

— Ce voeșii? îlă întrebă.
Căpitanulă răspunse prinlr’o altă întrebare;
— Totă mai este închisă aci podestatu'ă Padovei ?
— Negreșită! Cum i s’ar fi dată drumulă fără nici 

o poruncă? dise porlarulă.
— Așă dori sâ intru îndată în chilia lui! răspunse 

Marco Bembo.
— Nu se pote așa de ușoră, după cum ereijf d-ta, 

mai cu sâmă pe vremea acâsta! — îi răspunse porlarulă. 
—Trebuescă împlinite formalități și nu potă să dau voiă 
nimărui să intre în temniță fără autorisația unuia din 
cei trei capi ai consiliului de patruzeci ori a unui mem

bru din Consiliulă celoră (Jece. D-ta ai astfelă de au- 
torisare ?

— Nu! răspunse tenărulă care nu prevăzuse pie
dica acâsta.

— Atunci, nu potă să te lasă să intri nici chiar 
in camera portarului!

Totă ce mai spuse Marco Bembo fuse de prisosă. 
Porlarulă inchise ghișetulă (oblonulă dela ferâstră) și că
pitanulă rămase forte încurcată.

Din fericire elă avea ună unchiu, pe Carlo Bembo. 
care făcea parle din Marele Consiliu. Marco hotără să 
se ducă să-lă găsească la minută, să-lă deștepte, să-i 
spue întâmplarea și să dobândescă dela dânsulă autori- 
sarea trebuinciosă.

Insă cu tâta graba ce puse elă, planulă acesta ce
rea ună orecare timpă pentru a fi dusă la slirșită bună 
și era aprâpe câsulă ll/a de diminâță când se înfățișă 
Marco încă odată la temniță, însoțită de unchiulă său 
Carlo Bembo, care voise să dea lui Marco totă sprijinulă 
de care putea dispune.

înaintea unui membru ală fiorosului consiliu tre
buia să se deschidă tâte porțile. Insă o piedică mate
rială făcu ca cei doi patricianl să nu pâtă aborda numai 
deeâtă dinaintea porții celei mari a temnițeloră. O luntre 
mare încărcată cu legume și condusă de doi âmenl tăia 
canalulă: erau zarzavatele temniței.

— Dați-vă la o parte, blestemațiloră 1 strigă Carlo 
Bembo răstită către cei doi vîslașl.

_________ (Va urma.)



Nr. 193. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

0nr»u)t la bursa de Viena
din 13 Septemvre st. n. 1837

Rentă de aurfl o°/0 . . . 10016
Rentă de hârtii 6°/0 . . 81.40
împrumutul^ căilord ferate

ungare........................150.—
Amortisarea datoriei căi- 

lord ferate de ostd uug.
(1-ma emisiune) ... 98 60

Amortisarea datoriei căi- 
lord ferate de ostd ung.
(2-a emisiune) .... 126 - I

Amortisarea datoriei căi- 
lord ferate de ostd ung.
(3-a emisiune) .... 11475

Bonuri rurale ungare . . 104.70 
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4.70 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișd............................ 104 50
Bonuri cu cl. de sortare 104.50 
Bonuri rurale transilvane 104 40

Bonuri croato-slavone . . 104 75
Despăgubire p. dijma de 

vind ung........................ 100.—
Imprumutuld cu premiu

ung.................................  122 50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124 20 
Renta de hărtiă austriacă 81 25 
Renta de arg. austr. . . 82 65
Renta de aurd austr. . . 112 80 
Losurile din 1860 . . . 136.25
Acțiunile băncel austro-

| ungare........................884 —
Act. băncel de creditd ung. 282.80

1 Act. băncel de creditd austr.283.70 
Argintuld —. — GalbinI

împărătesei ................. 5.91
Napoleon-d’orI .... 9.94
Mărci 100 imn. germ. . . 61 45 
Londra tO Livres sterlinge 125.90

Bursa <Ie Bucurescl.
Cota oficială dela 29 Augustă st. v. 1887.

Cuinp. vend.

Renta română ț5°„). 91’/a 92»/.
Renta rom. amort. (5°/0) . 95'/, 95’/,

» convert. (6°/0) 89’/, 90’/.
linpr. oraș. Buc. (20 fr.). 35— 36—
Credit fonc. rural (7°/0) . 104’/. 105’/,

> >! >> (D°/o) ' 89'/, 90',.
» » urban 7°/,' . 103'/. 103’/.
» • . (6°/0^ - 94— 95—
> • (5°/? ■ 87— 87'/,

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

c > > Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 14.— 14.'/.

! Bancnote nustrince contra aură. . 2.01 2.02

Cursuiu pieței Brașovu
d ii 14 Septemvre st. n. 1887

Bancnote românescl . . Cuinp 8.66 Vend. 8 68

Argint romanesc » 8.60 • 8.65

Napoleon-d’orl . » 9 94 9 98

Lire turcesel . . . . . • • • 11.21 » 11.27

Imperiali . . . > 10.21 . 10.26

Galbeni .... > 5 86 » 5.90

Scrisurile fonc. » Albina» 6% » 101.— » 102.- -

>n n 5°/o • n 98.— - 99.—
Ruble Rusesc! . > 110.— • 111-’/.

Discontulă > 7—10®/, pe ană.

Vinii negru ‘''2B0
de Hegotint veritabilii (serbescu)

se a fl â d e v e n (1 a r e la mine
Litru a 80 cr., er în butelii de câte 

0'7 Ltr. â 64 cr.
Acesta vino se distinge de tote vinurile negre interne conținendă o 

mare cantitate de Tannin și forte puțină acrelă, de aceea este cu deosebire 
forte de recomandată pentru bolnavi și reconvalescențî.

La cumpărări en gros se reducă prețurile proporțională.

3—3

CAROL NEKLES.
Brașovulfl-Vecliiu, Nr. 45.

Sosirea și plecarea trenuriloru și posteloru în Brașovu.
1. Plecarea trenuriloru:

1. Dela Brașovu la Poșta:
Trenulă de persăne Nr. 307: 7 ore 20 de minute săra.
Trenulă mixtă Nr. 315: 4 ore 01 minută dimineța.

2. Dela Brașovu la Buouresoi:
Trenulă accelerată Nr. 302: 5 6re 37 minute diminăța.
Trenulă mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după ameijî.

II. Sosirea trenuriloru:
1. Dela Peșta la Brașovu:

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

2. Dela Buouresoi la Brașovă:
Trenulă accelerată Nr. 301: 10 ore 12 minute sera.
Trenulă mixtă Nr. 317: 2 6re 32 minute după amâtp.

A. Plecarea posteloru:

(Âvisu d-loră abonați!
Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de pa 
fâșia sub care au primită (Jiarulu nostru până acuma.

Domnii ce se aboneză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămu-itu și s6 arate și posta ultimă. ADMINISTB. „GAZ. 'HÎAFS*

a) Dela Brașovă la Iieșnovu-Zernesci-Branii: 12 ore 30 min. după amCijl
<>) r» fl „ Zizinu: 4 ore după amedî.
c) în Secuime (S. Georgi): 1 oră 30 minute năptea.
d) r n la Făgărații: 4 ore dimineța.
o) fl n la Săcele: 4 6re dimineța.

B. Sosirea posteloru:
Dela Beșnovit Zernescî-Branu la Brașovă : 10 6re înainte da amedl.

fl Zizinu la Brașovă: 9 ore a. m.
f-) Din Secuime ]a Brașovă: 6 dre sera
d) z> Făyărașîl la Brașovă: 2 <5re dimineța.
e) n Săcele la Brașovă: 6 6re 30 minute sera.

Publicatiuniie
9

f
is

l

AMICULU FAMILIEI, piară beletristică și enciclo- 
pedică-literară cu ilustrațiuni, Cursulă XI. — Apare 
in 1 și 15 di a lunei in numeri de câte l’/a—2'/2 cole 
cu ilustrațiuni frumdse; și publică articlii sociali, poe- 
siă, nuvele, romanuri, suvenir! de călătoria ș. a. — 
Mai departe tracteză cesliuni literare și scientifice, cu 
reflesiune le cerințele vieței practice; apoi petrece cu 
atențiune vieța socială a Româniloră de pretutindenea, 
precum și a celorlalte poporațiuni din patriă și străi
nătate; și prin umorii dulce și satiră alăsă nisuesce 
a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijele 
vieței; și peste iotă nisuesce a întinde tuturoră indi- 
vidiloră din familiă o pelieeere nobilă și instructivă.
— Brețulă de prenuinerațiune pe anulă intregă e 4 fl. 
pentru România și străinătate 10 franci — lei noi, 
plătibdi și in timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN Revistă bisericăscă, scolastică 
și literară. Cursulă XIII. — Apare in broșuri lunare 
de câte 2’/,—3'/4 cole; și publică articlii din sfera lu- 
turoră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, serbători și diverse ocusiunl, — 
mai departe studii pedagogice, didactice și scienlifice- 
liLerarl. — Brețulă de abonatnentă pe anulă întregii 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei noi, plă- 
tibilî și in bilete de bancă și în timbre poștali.

A se adresa la „Cancelaria Negruțu în Gherla
— Szamosujvâr, unde se rnai află de vendare și ur- 
mătărele cărți:

Puterea amorului. Nuvelă 
vinară. Brețulă 20 cr.

Idealulu pierdutu. Nuvelă 
C. Z Rovinară. Brețulă 15 cr.

Opera unui omu de bine.
Continuarea nuvelei: .Idealulu pierdutu 
lina C. Z. Rovinară.

Fontâna dorului,
Simu. Brețulă 10 cr.

Codrenu craiulu
Simu. Prețuia 10 cr.

Elii trebue se se însore. Nuvelă de Mai ia Sehwarfz 
traducere de N. F. Ncgruțiu. Brețulă 25 cr.

Branda seu Nunta fatala. Schiță din emigrarea 
lui Dragoșă. Nuvelă istorică națională. Prețuia 20 cr

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

de Paulina C. Z. Ro-

Niivi'ă
a

BrețulO 15 cr.
Nuvelă poporală

originală. —
— de Bau-

*

«♦

codrului. Baladă

de Georgiu

de Georgiu

GHERLA — SZ.UJVÂR
Probitatea în copilăriă. S.hiță din sfera educa- 

țiunei. După Ernest Legouvă, membru ală academiei, 
francese. Brețulă 10 cr.

Barbu cobzarulu Nuvelă originală de Emilia 
Lungii. Brețulă 15 cr.

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

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

PeiulantulU. Coinediă în 5 acte, după Augustă
Kotzebue tradusă de Ioană St. Șuluță Brețulă 30 cr. 

Carmen Sylva. Prelegere publică ținută în sa'ele 
gimnasiului dm Fiume prin Vincețiu Nicără prof. giin- 

| nas. Cu poi iretulă M. S. Regina României. Brețulă 
'5 er.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buiicescu.
de 102 pagine, cuprinde 
rangiate. Brețulă redusă

Trandafiri și viorele,
Ioană Popă Reteganulă.
Brețulă 60 ci.

Tesaurulu dela Petrosa seu Cloșca cu puii ei de 
auru Studiu archeologică de I). O. Olinesdu. Brețulă 
20 cr.

Apologia. DiscusiunI filosofice și isiorice maghiare 
privitore la Romani, invederite și rectificate de Dr. 
Gregoriu Silași. — Partea I. Paulă Hunfalvy despre 
Cronica lui Georg. Gabr. Sincai. Brețulă 30 cr.

Renascerea limbei românescl în vorbire și scriere 
invederită și aprețiată de Dr. Gregoriu Silași. (Opă 
completă ) Broșura I. II. și III. Brețulă broș. 1. II. 
căte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. Tote trei împreună 
costau 1 fl. v. a.

Biblioteca Săteanului Românu Cartea I. 11. III.
IV. cuprincjendă materii fărte interesante și amusante. 
Brețulă la tăte patru 1 fl., câte una deosebită 30 cr.

Biblioteca familiei. Cartea I. cuprindă materii 
6rte interesante și amusante. Prețulă 30 cr.

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

Economia pentru scălele
I). Brețulă 30 cr. 

îndreptară teoretică și 
mentulU intuitivă în folosulă

I

Ună volumă 
103 poesii bine alese și a- 
(dela 1 (1 20 cr. la) 60 cr. 

poesii poporale culese de 
Ună volumă din 14 cole.

•)

co
co-

popor, de T. Roșiii, Ed.

e s
$as eparandiali), a învgțătoriloră și a altoră bărbați de scălă, 

de V. Gr. Borgovană, profesoră preparandială. Bre- 
țulă unui esemplară cu porto francată 1 fl. 80 cr. v. 
a. In literatura nășiră pedagogică abia atlămă vre-ună 
opă, intocinită după lipsele scăleloră năstre in măsura 
în care este acesta! pentru aceea îlă și recomandămă 
mai alesă Direetori'oră și invățătoriloră ca celoră în 
prima liniă interesați.

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

Manuală de Gramatica limbei române oentru scă- 
lele poporali in 3 cursuri de Maximă Bopă profesoră 
la gimnasiulă din Năsăudă. — Manualulă acesta este 
aprobată prin Inaltulă Minisleră de cultă și instruc
țiune publică cu rescriplulă de daio 26 Aprilie 1886 
Nr. 13193. — Brețulă 30 cr.

Nu mă uita. Colecțiune de versuri funebrall, ur
mate de iertăciuni, epilafiă s. a. Brețulă 50 cr,

Carte conducătore la propunerea calculărei in 
scola poporală pentru invălălorl și preparantjl. Broș. 
I. scrisă de Gavrilă Trifu, profesoră preparandială. 
Brețulă 80 cr.

Cele mai eftiue cilrți de rugăciuni.
MărgăritarulO sufletului. Carte bogată de rugă

ciuni și cântări bisericești forte Irumosă ilustrată. Bre
țulO unui esemplară broșată 40 cr. legată 50 
gală în pânză 60 cr. legată mai fină 60, 80, 
1 fl., in legătură de luxă 1.50—2.50.

Miculu mărgăritaro sufletescO. Cărticică
găciunl și cântări bisericesci — Irumosă ilustrată pen
tru pruncii școlari de ambe secsele. Cu aprobarea 
jurisdicțiunei sup. bisericesci. BrețulO unui esemplară 
broșată 1R cr., — legată 22 cr., legată in pânză 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Cu mai multe icăne fru- 
m6->e. BrețulO unui esemplară trimisă franco e 10 
er,; — 50 esemplare costau 3 fl. • 100 esempl. 5 fl.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria a Născătorei 
de D deu urmată de mai multe rugăciuni frumose, Cu $ 
mai multe iedne frumose BrețulO unui esemplară 
espedată franco e 10 cr.. 50 esemplare 3 fl., 100 esem- $ 
plare 5 II. v. a. A

Epistolia D. N. Isusu Christosă. Brețulă unui
esemplară legată e 15 cr.
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