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Din oausa S-tei serbători de mâne diarulu nu va 
apare până Morcuri sera.

Brașovu, 6 (18) Septemvre 1887.
De Joi Maiestatea Sa cesară-regescă apos

tolică se află pe pânieiitul'.i marelui principatu 
altă Transilvaniei.

A venitu Monarchulii nostru aici ca se a 
siste la manevrele de tdmnă ale armatei impe
riale, ce se voru face 4'lele aceste pe Câmpuhi 
pânei, de glorioșii amintirepent.ru strămoșii noștri, 
cari odinidrâ au luptatu pe acea câmpia cu vi
tejia roniânescă, c* să apere țera în contra bar
barei semilune.

O săptămână intrigă va petrece Domnito- 
rulu nostru în mijloculu Ardeleniloru și dru- 
înulii său îlu va duce prin ținuturi și sate lo
cuite de acei Români, cari înainte cu două-deel 
și patru de ani erau distinși de grația sa prin
ciară, „ca bravii Săi Români din marele princi
patu alii Transilvaniei, cari au datu repețite do- 
veiji de nestrămutata lorii credință și alipire că- 
tră tronu și dinastia.“

De două ori în cnrsulu domnirei sale a vi- 
sitatu Maiestatea Sa acest ii străvechi u pământii 
îngrășată cu suddrea și eu sângele Româniloru.

De atunci și pănă adi, cănd Majestatea Sa 
se află a treia oră în mijloculu nostru, s’au se 
verșitu în Transilvania multe schimbări.

Fost’a și unu timpu, când îi era ertatu Ro
mânului ardeleană a spera, că după atâtea jertfe 
aduse pentru tronu și patriă îi va surîde și lui 
unu viitorii mai fericită, se va pută încăldi și 
elă la sorele egalei îndreptățiri politice-naționale.

Acelă timpii a trecută și eră și este acope
rită cu nori, mai grei ca vreodată, cerulă Ro
mânului ardeleană.

In adevăru, mu’te și mari schimbări s’au 
severșită în Transilvania în cele două decenii 
din urmă. Unu lucru a rămasă însă neschim 
bată și neatinsă de vijeliele timpului și acesta 
este lealitatea și patriotismulu bravului popotă, 
care a formată și formdză baștina țării Ardea
lului, este credința nestrămutată ce-o are elu în 
chiăinarea și viitorulă său, este speranța ce-o nu- 
tresce în peptulu său, acoperită de rănile și lo
viturile timpuriloră vitrege, că va veni o di, 
când se voru da pe față tdte nelegiuirile și pri
gonirile celă apasă, și Suveranulu și țera se voru 
convinge deopotrivă de dreptatea causei sale.

Cu inima mâhnită privesce atjl Rominulă 
ardeleană la spectacol ulii, ce se desfășură cu o- 
casiunea festivitățiloră de primire ale Majestății 
Sale. E mâhnită pentru că împrejurările politice 
de adi nu-i iărtă și lui a semț.i în egală măsură 
cu conlocuitorii săi maghiari bucuria de a. se pută 
apropia, ca Română și ca națiune cu egale drep
turi, de capulu statului și de a-lă saluta așa cum 
se cuvine unei nații atâtu de numărdse și cu a- 
tâtea merite pentru tronu și țera.

E întristată Românulu ardelănu în aceste 
momente sărbătorescl, căci vede, ca cei dela pu
tere, cari înminjură aeji pe capulă statului, îi 
dau nisce informațiuni despre poporulu română, 
cari — precum cu adencă mâhnire înțeleserămu 
din înaltele răspunsuri adresate Joia trecută cle
rului română la Deva — simtă de natură a sdrun- 
cina încrederea Monarchului nostru în lealitatea 
poporului română și în onestitatea și buna ere 
dinții a conducătoriloră săi naturali.

Admoniăză guvernulă ungurescu prin graiulă 
Monarchului pe Români, ca să fia cu sentimente 
patriotice, să fiă credincioși tronului și se caute 
a trăi în bună înțelegere cu popdrele conlo- 
cuitdre.

Der când au greșită Românii vreodată în 
contra patriotismului, când s’au depărtată de pe 
cărarea credinței căt.ră tronu și când au lucrata 
în potriva înțelegerei cu poporele conlocuitore ?

Cu fruntea ridicată și cu consciința liniștită 

ne paternă provoca, noi Românii, la cununile 
de lauri ce împodobescă stindartele regimente- 
loră române, din armata cesară-regdseă pentru 
faptele vitejescl săvârșite în luptele de apărare 
a monarchiej în tote răsbdiele ; ne putemă 
provoca la purtarea ndstră leală în tdte privin
țele și la iubirea ndstră de pace dovedită cj.il- 
nicu față cu conlocuitorii noștri de alta limbă!

Nu, nici ună faptă positivă nu se pdte pro
duce, care să arunce și cea mai mică umbră a- 
supra patriotismului și lealității poporului română.

Ni se ia însă in nume de rău și ni se im
pută ca o crimă, că voimă să ne folosimă și noi 
de drepturile cetățănului spre a apera pe cale 
legală limba și naționalitatea ndstră, cari din ce 
în ce suntă mai multă ignorate și prigonite de 
cătră partida dela putere.

N’a fostă și nu pdte fi însă niciodată inten- 
țiunea Suveranului nostru, ca noi Românii să re- 
nunțămă , la ceea ce tdte poporele din lume iși 
păstreză cu cea mai mare scumpetate, ca celă 
mai prețiosă odoră, la limba și la naționalitatea 
română ; din contră amu primită dela Domnito- 
rulă nostru în cursulii domnirei sale destule do
vedi, că dorința sa este ca și poporulu română 
să se pdt.ă bucura pe deplină de binefacerile ega
lei îndreptățiri în acestă stătu.

Nu este loculu și prilejuită bine alesă a rc- 
împrospet.a aici eveniment 'le din istoria cea mai 
nonă a țării Ardeal dui. Ajunge se accentuămă 
cu totă solemnitatea, că poporală română arde
leană, conseiu de însemnătatea sa, nu a renun
țată și uu va renunța niciodată de bună vo:ă 
la drepturile sale politice-naționale, ci totdeuna 
va stărui pentru redobândirea lorii.

Și Majestatea Sa, suntemă siguri, nu va 
condamna niciodată aedstă drdptă și leală stă
ruință a ndstră , care are de acopu tocmai ceea 
ce doresce Cordna, ca să se pof.ă restabili buna 
înțelegere între poporele sale.

Și ea să nu mergemă mai departe, Maies
tatea Sa a accentuată chiar față cu gnvernulu 
și cu legislațiunea ungurdscă înalta sa dorință 
ca „statală să asigure și supușiloră săi nema
ghiari libertatea și dezvoltarea limbei lorii ma
terne în modă egală.“*)

In momentele, când Majestatea Sa ceseră- 
regdscă se află în mijloculă poporațiunei ndstre 
ardelene, nu putemă să damă espresiune mai 
vină sentimenteloru ndstre de omagială supunere, 
decâtu înălțândă rugile ndstre cătră ocrotitorulu 
popdreloră și alu st <teloru , ca se protegă pașii 
săi și se-lă lumineze asupra tendințeloră și sco 
puriloră acelora cari, îtigrădindulă de tdte păr
țile ca să nu mai pdtă pătrunde pănă la elă și 
plângerile Românului, ne clevetescu și ne îne- 
gresc fără cruțare; să’l lumineze asupra patriotismu
lui și a lealității poporului română; să’lii lumineze 
asupra stărei ndstre triste și nemulțumite, pentru 
că nu întempinămu ceea ce întotdduna ne-a pusă 
în vedere Domnitorulu nostru, respectulă limbei 
și a'ă naționalității ndstre, nu întempinămu spriji- 
nulă ce datoră este statul ă ală da dezvoltării 
ndstre naționale, nu întempinămă o egală și dreptă 
tractare!

Episcopul a Szasz Doniokos în România.
.Kolozsvăr* constată in articulată seu de fondil 

dela 14 Sept'invre, că modulă cum iși face Szasz Do
mokos dalorința sa nu este de natură a satisface numai 
interesele confesionale, ci cultivă și eseentă și misiune 
na ți oală, susține coinciința fidelilățu de rassă în sân
gele ungiireseă din țeră străină, biserica reformată 
iși im p li nes ce și dincolo de graniță acea î n- 
naltă misiune a sa, despre care a dată probe în 
măsură atâtă de însemnată și în cercurde interiore ale

*) Discursul^ tronului prin care s'a închisă dieta 
din Pesta la 10 Decetnvre 1868. 

patriei . . . («Kolozsvâr» nu vră să spună anilme ce e 
misiunea aeăsta, ci o însemnă numai cu puncte. Red.)

Vătămarea ce-’i s’a făcută episcopului reformată 
este — dice •Kolozsvâr" — duplă: de o parte episco- 
pulă fu oprită de a pută intra după placă în astfelă de 
locuri, ai căroră proprietari i au deschisă ușile înaintea 
lui, prin acesta i au oprită drumulă intru esercitarea le
gală a drepturilor sale individuale; de altă parte a fost vătă
mată în persona sa puterea autonomă de dreptă, asi
gurată în modă constituțională bisericei reformate din 
Ardelă; vătămată a fostă prin aceea, că au voită să-lă 
oprescă dela visitarea șcăleloră confesionale susținute cu 
ajutorulă acestei biserici, ună dreptă asigurată de însăși 
monarchia nostră și prin urmare vătămarea cade și asu
pra ei.

Der ori câtă de mare ar fi fostă acăstă ofensă, 
.Kolozsvar' este liniștită, sperândă că organele compe
tente ale bisericei voră face prin întrevenirea ministrului 
președinte ungurescă pașii necesari pentru a dobândi 
s a t i s f a c ț i u n e; înioneză însă obligamnetulă opiniunei 
publice și ală organeloră ei, adecă ală pressei, de a țină 
in evidență causa acesta.

In fine, fiindă-eă agitatorii aducă ca prefestă la su- 
muțarea Valahiloră asuprirea din partea Maghiariloră și 
despoiarea loră de drepturile confesionali și naționali, 

Kolozsvar» se vede îndemnată a ne adresa naiva între
bare: unde, când și cine în Ungaria a conturbată vre
odată în ună modă atâtă de brutală, atâtă de dură vă- 
tămătoră in drepturile sale individuale și jurisdicționale, 
fiă pe ună Valachă născută aici, fiă pe unulă din altă 
țeră? Ai noșlri Valacliî— afirmă tăia ungurăscă — vor- 
bescă, scriu, călătorescă după plăcu, și paza polițienăscă 
nu-i vatămă, nu-i escorleză nicăiri".

„Ellenzek“ susține, că scopulă întregei visitațiunl 
întreprinse de episeopn'ă Szâsz Domokos a fostă de ca
racter ă curată bisericescă, fiind-că elă a mersă în Ro
mânia numai ca capă ală bisericeloră reformate de acolo, 
vrendă să-și câștige informațiuni despre situațiunea loră 
și să le organizeze sub ună nou profopopiată :

• Szâsz Domokos a fostă deplină îndreptățită a face 
a esta pe basa mai muitoră titluri de dreptă; ânteiu pe 
basa ar loră vechi convențiunl internaționale, prin care 
asupra bisericelor reformate de odiniâră și asupra eredincio- 
șiloră loră din Moldova și Valahia i s’a asigurată și i se asi
gură episcopatului reformată din Ardelă putere bisericăsca. 
Aceste convențiunl internaționale nu s’au șfersă, ba nici 
măcai ă atinse n’au fostă nici prin convențiunea interna
țională din Berlină, nici prin alte convențiunl interna
ționale, prin cari s’a regulată posiția și relațiunile inter
naționale ale României...

„A doua: episeopulă reformată a putută cu deplină 
dieplă se facă acestă visitațiune, pentru că o parte a 
confesiunei reformate din Valahia și astăijl este supusă 
statului maghiară și toți suntă supuși maghiari, în spe
cială de cei cu dreptulu de incetățenire în părțile arde
lene, pe care chiar decă l’ară fi perdută, acesta s’a pu
tută întempla numai în privința politică, nu însă la nici 
ună casu și în cea bisericăscă. Dăr și în privința poli
tică, din punctă de vedere ală dreptului internațională, 
e cu atâtă mai mare întrebarea, decă au perdută ori nu 
acestă dreptă, cu câtă cei mai mulțl din compatrioții 
noștri dn Valahia s’au depărtată fără concesiune din pa
tria loră și astleliu nici pănă atjl nu suntă liberați de 
legăturile statului maghiară. .

«Și a putută să facă episeopulă aeâstă visitațiune, 
a treia: fiindcă guvernulă României. în sensulă dreptului 
actuală internațională din Europa, nu pdte să închidă 
România dinaintea supușiloră stafeloră străine, ba din 
contră, datoră este a le asigura deplină libertate în um
blarea loră înedei și ’ncolo, fiă făcută din orl-ce causă 
călătoria loră acolo, fireiee, ddeă nu cumva ară voi să 
conspire, or’ sg atenteze la integritatea și siguranța sta
tului română.

,Și totuși, in potriva tuturora acestora, ce s’a în
tâmplată? — O nedeptate atâtă de ne mai autjită, o vio- 
lință atâtă de ticăldsă, precum numai între drdele 
batbare ale Asiei se mai pdte afla...“

După acesta „Ellenzek’ arată inresumată pățeniile 
episcopului, așa precum le-amă comunicată după >Ko- 
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lozsvâr» in numărulă trecută ală foiei ’nostre. Qiee că 
numai atâta i-a mai rămasă guvernului română, ca să-lă 
dea pe episcopulă afară peste granițe, ca pe uni vaga- 
bundă ordinară, seu ca pe tină agitatorii periculoșii, cu
noscută in Iotă lumea, care ar vre să conspire contra 
sigurității statului română. Sângele i se turbură și inima 
i se încarcă de amărăciune când se cugetă la insulta ce 
a suferil’o ună archiereu maghiară din partea guvernului 
valahă, 4>ce „Ellenzek", și apoi incheiă:

„Cum eutâză ună guvernă română se procedă ast- 
felă cu ună cetățână maghiară, cu archireulă unei bise
rici din patriă, consacrată prin statulă ungures u ?... Cum 
cutâză o Româniă, o țâră ca aceea, care dă 
a silă tuturoră v a ga b un cj i I o r ă politici ai Ori
entului, să tracteze astfeliu cu ună supusă 
maghiară și incă cu ună archiereu? Pe o ast
feliu de Româniă a ajutat’o acesta monarchiă să stea pe 
piciăre și a fostă prima, care i-a recunoscută indepen
dența internațională? Pentru o țeră ca aceea a concesă 
guvernulă ungurescă ca să se vateme în modulă celă 
mai simțitoră interesele economice ale Ardălului prin o 
rea și absurdă convențiune comercială?...

Din afară.
„Vossische Zeitung1* află din sorginte demnă 

de credință, că Țarulu ar fi exprimată din nou 
dorința de a se întelni cu Impărat.ulu Wilhelm 
cu prilegiul întdrcerei sale din Copenhaga. în
tâlnire? s’ar face la Svvieneiuunde.

„Le Temps“ povestesee, că pe timpulu con
gresului dela Berlin, prințul de Bismarck încercă 
să convingă pe delegații otomani că era în inte- 
resulu Turciei se acorde Germaniei ocuparea per
petuă a portului Vama pentru a apăra pe Turcia 
contra călcăriloru rusescî, dâr că Sultanulu a re- 
fusatu. Acum se comunică din Paris scirea, că 
Germania a pretinsă de a introduce trei cuira- 
sate germane în Marea Neagră. Acăstă preten- 
siune causâză o viuă îngrijire în cancelariile 
europene.

Din Varșovia se telegrafiază, că lucrările de 
fortificația din Râvno și din Varșovia se făcu cu 
activitate și construcția magasineloru militare nu 
sufere nici o întârziere. D. VaDowsky, minis- 
trulă rusă de răsboiu, a inspectată incognito for
tărețele Modlin, Demblin și Ivangrod și a visitată 
în urmă garnisănele orașeloră poloneze.

Karavelofi cu partidulă său, care e destulă 
de tare, a începută în vederea viitfireloră ale
geri pentru Sobranie o aprigă luptă în pressă 
contra guvernului bulgarii. Atacurile suntă atâtă 
de violente, încâtă guvernulă s’a vădută nevoită 
să pregătâscă meetinguri în provincii pentru a pro
testa în contra atacuriloru lui Karavelof. Lupta la 
alegeri va fi de sigură înverșunată, mai alesă că 
partidulă rusofilă bulgară cu revoluționarii are 
ia disposițiune câteva milifine de ruble rusescî.

Conflictul ii germano-bulgaru.
După cum comunică o telegramă din Sofia, nil se 

cunâsce încă răspunsulă Germaniei în privința satisfacerei 
acordate pentru afacerea din Itusciueă.

După o versiune ce circulă în sferele guvernamen 
tale, acusațiunile ridicate contra prefectului MantofT sunt 
esagerate. Se mărturisesce totuși câ acesta funcționară 
nu caută ăre-carî forme in relațiunile sale cu vice-eonsulii

der se nâgă că ar fi devenită culpabilă de tote laptele 
aduse in sarcina sa de representanții puterilor. Nu numai 
consululă Franeiei și acela ală Germaniei au ridicată 
contra lui numerose plângeri, der.’chiară și vice consululă 
englesă a făcută ună raportă fărte viu consulului gene
rală englesă din Sofia asupra purtărei acestui funcționară. 
Cu oeasia acestui raportă, guvernulă bulgară ar avă de 
gând să ceră guvernului britanică o contra-am hetă.

Pănă una alta, afacerea se presintă in chipulă ur- 
măloră în fața Bulgariloră : Seu este o mare neînțelegere, 
căreia se va pune capătă printr’o satisfacere mai înaltă 
seu mai puțină complectă, seu Germania e de acordă cu 
Rusia pentru a profita de acestă incidență și a-lă face 
să se intorcă in vederea unei soluțiunl a cestiunei bulgare.

In intâiulă casă, Bulgarii pară destulă de dispuși 
a face tote concesiunile posibile; perspectiva unei blocări 
a poituriloră bulgare este privită fără o prea mare ne
liniște, dâr cercurile diplomatice suntă de părere că ac
țiunea eventuală a Germaniei ar ave o contra-lovitură 
asupra Turciei și ar pute să tirască pe acesta din urmă 
să ia o posițiune activă.

SOIRILE PILEI.
Se telegrafiază din BucurescI diarului „Pester 

Lloyd“, că la legațiunea de acolo nu se scie nimicii des
pre pretinsele vexațiuni ce episcopală Dominicu Szasz ar 
fi indurată din partea autoritățiloru române pe timpulă 
călătoriei sale eclesiastice in România.

—x—
Poetulă Eminescu s’a întorsă din streinătate, 

unde fusese dusă pentru căutarea sănătății sale. După 
cum scriu însă clarele române, zadarnică a fostă tălă 
îngrijirea ce i s’a dată, Eminescu este în agoniă de 
mărie. Este atâtă de slăbită, incâtă cei de prin preju- 
rulă său așteptă în totă momentulă ca să părăsescă a- 
cestâ vieță, in care marele eugetătoră nu a avută parte 
decâtă de suferințe. Cu adâncă părere de rău comu 
nicămă acăstă scire.

Ni se plângă câțiva cetățeni proprietari din Bra- 
șovă, că voindă să mergă la 30 Augustă v. cu trenulă 
separată dela Brașovă la Sinaia, au întâmpinată neplă
ceri la magistrată cu seoterea bileteloră de drumă, deși 
aveu bilete dela tații de vecini, visate de perceptora- 
tulu orășenescu că nu suntă în restanță cu darea. Unul 
din aceștia in anulă ală 12-lea de serviciu militară, care 
în anulă 1885/86 a fostă în România cu biletă (pașa- 
portă) dela magistrată, de rendulă acesta a fostă trimis 
de funcționarulă respectivă țd-ld Adleff) la comanda hon- 
vediloră, ca să-i dea voiă a trece granița. Vă<Jendu-se 
omulă atâtă de șicanată, a trebu'tă să mârgă de-adrep- 
tulă la vice-comitele care, vătjându-i cola de dare că e 
in tâlă regula, i a dată fără nici o pedecă biletă de 
drumă. Sunlemă convinși, că d-lă primară va inter
veni, ca să tiă scutiți cetățenii orașului de asemenea 
șicane.

—x—
Domnișora beri a, cântărâță română atâtă de 

multă aprețiată, care este angajată la teatrulă »de la 
Monnaie" din Bruxela, a obținută ună nou succesă in 
rolulă Margheritei din „Ugenoții». Intre actulă ală 
III lea și ală IV-lea, M. S. regina Belgiei a chiămată în 
loja sa pe d-ra Leria spre a-i face complimente, scrie 
• România14.

—x—
Aflămă cu mare părere de rău vestea despre măr-

tea filologului nostru Alexandru Cihacă, decedată la 
10 Augustă st. n. Ia Nieder-Ingelheim, ună sată lângă 
băile din Wiesbaden. .Voința Națională» reamintesce 
că Alexandru Cihacă, colaboratorulă neobosită ală „Con- 
vorbiriloră literare" și membrulă Academiei, a fostă pre
miată de cătră Academia francesă pentru lucrările sale 
asupra limbei române și decorată de câtră M. S. Regele 
Carolă cu medalia „Bene merenti» cl. I. Numele său 
va forma o pagină neștârsă în literatura limbei române

—x—■
Ministrulă de răsboiu română a dată ordinulă de 

concentrare trupeloră care voră lua parte la manevre.
■—x—

La 16 Septemvre n., dorobanțulă română George 
Mihaiu dela vama Bratocea fu prinsă cu arma în mână 
pe teritorulă ardeleană de cătră gendarmii ungurescl sta
ționați la Șanțulă vechiu. Soldalulă fu adusă Sâmbătă 
in Brașovă unde i s’a luată la fișpanată interogatoriulă, 
s’a încheiată procesă verbală, și apoi fu predală pol ției 
care l’a espedată la Predeală. Soldatulă a spusă la in
terogatoriu , că însărcinată fiindă de ună locotenentă 
română să urmărâscă pe servitdrea acestuia , fu
gită din serviciu, din causa întunerecului a trecută 
granița.

— x—
Cetimă in „Răsboiulă»: „La Predeală s’a ciocnită 

ună trenă dela căile ferate române cu unulă ungurescă 
pe timpulă aranjării. Până acum nu se cunoscă pagu
bele. Se scie însă, că vecinii noștri unguri pretindă 
2000 de fiorini pentru vagănele loră stricate.»

—x—
Precum comunică „Budap. Hirlap“, la 6 Septem

vre n, se furișară șâse hoți în curtea preotului Michailă 
Pokomandy din Vecse, comit. Vesprimă. După ce ame
nințară pe visitiulă preotului cu mârte, dâcă va da a- 
larmă. ilă duseră cu ei in locuința preotului. Cu o po- 
liticosă salutare de «Supuși servitori, d-Ie preotă!1* in
trară înăuntru și declarară, că nu vreau să comită o- 
moră, ci au venită numai, fiindă că ei sciu, că Poko
mandy fiind de 26 ani preotă în Vecse și bărbată in vârstă 
de 72 ani, trebue că a pusă ceva bani la o parte. Când 
preotulă declară că are numai câțiva florini în porto
foliu, ună hoță ilă isbi in capă și preotulă cădu josă, 
er ceilalți scotociră prin casă, pănă ce găsiră Intr’ună 
sc-rină 300 fi. și într’o pușculiță (biscănă) 12 fl. bani ai 
bisericei. Apoi puseră hoții de li se aduse vină din 
pimniță, chemară pe toți servitorii la mâsă cu ei și trac
tară tdtă societatea cu vină. Nepăta preotului trebuia 
totdeuna să bea ea cea dintâiu. După ce băură vinulă, 
conducătorulă cetei se uită la ceasulă său de aură, ș, 
fiindă că era deja târziu, se pregăti de plecare cu 6- 
menii săi. Hoții mai luară două paltăne ale preotului 
și se depărtară după o politicăsă înclinare și cu o ami- 
cabilă salutare de „Prâ plecați servil*

—x—
Cut Sa ndor, ună Ungură care locuia In Călărași, 

a fostă dată peste graniță, scrie «România Liberă.1*
—x—

Parehetulă tribunalului Teleormană, In România, 
a făcută cunoscută tuturoră prefecțiloră și procuroriloră 
din țâră disparițiunea unui 6re-care Ionă Ni st re a, ce-i 
cjice și Mocanu, de felă din comuna Poiana, din 
Transilvania, și in etate de 25—30 ani, care în năptea 
de 31 Augustă trecută a omorîtă în Zimnicea jpe pro- 
priulă său frate, anume Constantină. Nu se scie încă 
pănă acum mobilulă acestui fratricidă. S’au luată pre
tutindeni măsuri pentru prinderea asasinului.

—x—

FOILETON O.

(55; Misterele Veneției.
de Edouard Didier, traducere de Ioană S. Spartali. 

(Fine).

XIX
Călugărulă Jacopo.

Veneția simți deodată că o părăsescă puterile. Căcju 
mai multă decâtă se puse pe ună scaună ce i s’adusese 
pe când călugărulă îșl aruncă gluga pe spate.

Totă lumea putu atunci să cunoscă pe călugărulă 
lacobă.

Președintele tribunalului avogadot iloră încruntase 
sprincâna când vătju că s’apropiă călugărulă. Adevărulă 
este ca, decă călugărulă lacobă n'ar fi fostă de față la 
desbatere, podestatulă Padovei era să fiă achitată

Insă respectulă datorită rassei călugăresr-I și ma> 
cu sâmă marei autorități câștigate in 60 de ani de vir
tute, nu permiteau să-lă trateze cu ușurință.

De aceea președintele ilă întrebă cu multă deferență:
— Părinte, voescl să depui in privința unoră fapte 

relative la procesulă podestatului Padovei ?
— Da 1 despre fapte relative la procesulă actuală 

și despre alte fapte chiar 1 răspunse călugărulă.
— Vorbesce, părinte, noi te ascultămă ! cjise er pre

ședintele invitându’lă să șâtjă dinaintea barei.
— Mai ânteiu să 'ml (ormuleză acusările! c)ise eă- 

lugărulă.

Și fiindcă podestatulă vrea să se ridice de pe scaună, 
călugărulă se înlărse spre elă și-i ijise:

— Să n’ai nici o târnă. Am să dau numai decâtă 
probe și au să fie astfelă de tari, încâtă nici n’ai să le 
discuți!

Pe urmă adresăndu-se tribunalului, călugărulă la- 
cob vorbi astfelă:

— Acusă pe omulă acesta de Iote crimele ce i 
s’au imputată adineori și-lă mai acusă și de alte crime. 
Elă a înfiptă pumnalulă in spatele gondolierului Ricardo 
la Isolla Bella și incă odată în câmpiile dela Villa- 
franca

Ilă acusă că elă a arsă de vii pe doi complici ai 
săi. In sfârșită, cu multă vreme înainte de întâmplările 
acestea, elă s’a scăpată de pescarulă Salvatoră, pentru 
ca odată cu mortea lui să pieră proba unei alte crime 
multă mai grave și anume omorulă vărului său Paolo 
Martinengo, care a fostă lovită pe la spate sub zidurile 
Brescei, otrăvirea nevestei lui Paolo și in slîrșită dispa
rițiunea Ginevrei Martinengo, fiica lui Paolo, și a soției 
sale otrăvite.

Podestatulă se sculase vânătă la față, cu privirea 
rătăcită, incercândă să <Jică o vorbă, însă neputândă 
răușl fiindu-i gâtulă astupată. Președintele tribunalului 
îi veni într’ajutoră adresându-se călugărului cu o voce 
mișcată:

— Când d-fa, părinte, rostescl astfelă de acusărl, 
te-ai gândită bine la răspunderea ce-țî iai pe capă?

— Suntă destulă de bătrână ca să-mi cântărescă 
vorbele și nu ceră alta decâtă să probeză ce spună. 
Potă să vorbescă liberă? <|ise preotulă cu mândriă.

— Vorbesce, tată!
— Atunci iau ordinea cronologică! <}'se căiu- 

gărulă.
Și începu astfelă:
— într’o seră mă rugamă ca de obiceiu in para- 

clisulă meu, când ună bietă omu din poporă, ună pes- 
cară de pe lagune, ceru să-mi vorbâscă. Pe omulă a- 
celi ilă cunosceamă de multă vreme și statulă, consta'Q 
cu părere de rău, s'arătase ârecum ingrată cu dânsulă 
fiindă că acelă omă, care meritase numele de Salva'or 
— mântuitorulă patriei — pe care îlă delese odată re
cunoștința publică, era lăsată să mâră de fdme la bă
trânețe.

Nenorocitulă acesta trebuia să cacță în păcate. Ună 
domnă mare, căruia-i prinsese elă secretulă, căpitanulă 
Batista Martinengo, pentru ca să moștenâscă pe vărulă 
său Paolo îlă omorîse după cum am spusă adinâorl și 
otrăvise și pe nevasta lui. Insă, pentru ca s’ajungă să 
pue mâna pe moștenire mai era o piedecă, o fetiță le
gitimă, o fetiță în leagănă încă. Criminalii cei mai fie- 
roșl au câte o slăbiciune care adeseori îi pierde: căpi
tanulă Martinengo nu avu curagiulă să spargă capulă 
copiliței d’o piâtră, ci plăti lui Salvator ca s’o omăre. 
Salvator primi s’o omăre, fiindă că nu avea ce se mă
nânce.

Insă când să-și împlinâscă datoria, nu avu nici 
elă curajă. 0 lăsă să Irăiâscă și am să vă spună mai 
pe urmă ce s’a făcută fata Martinengo, aflândă că po
runca lui nu se împlinise, tăcu prostia să vie să ame- 
rințe pe Salvator mai nainle de a-lă omorî. Atunci veni 
la mine pescarulă și-mi încredință secretulă acesta, pe



Nr. 197. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

Carte de alegere, scrisă in dialertulă macedoro
mână de Andreiu Ală Bagavă, premială și tipărită de 
societatea mac-edo- română „Lumina*. A eștă de sub 
țipară la BucurescI, în tipo-litografia Dor. P. Cucii 1887. 
Celoră caii voescă să cundscă bine limba IrațilcH'O noș
tri din Macedonia le recomandâmă acestă interesantă 
carte de cetire. Aci mai amintimă că societatea ma- 
cedo română „Lumina" va publica concursă pentru alte 
patru cărți, intre cari două cărți didactice, 6r două de 
curată literatură: una prosă și alta versuri.

Iiomiinische \lievae, poliiisch-literariscbe Monals- 
sehrilt. Direetion in Resicza. Herausgeber Dr. Corn. 
Diaeonovich. Heft IX pro September, Iii. Jahrg. Inhalt : 
„Timoteu Cipaiiu." — „Parasitenthum». — »E:n ver- 
balteter Agitator.“ — >Rundschau: (Der Konig in Sie- 
benburgen. Zur Natonaliiăten frage. Zur Haltung der 
Romănen. Magyarisirung.)“ — ,Die Chronik des Huru 
und die grosse militarische Expedition in die Moldau des 
ungar. Konigs Ladislaus Cumanus ad reducendos Cu- 
manos fugitivos.» (Ein in der Geschichte Ungarn’s, sowie 
în der Geschichte der Nachbarlănder verschwiegenes his- 
torisches Factum.) Von Simeon Mangiuca (Fortsetzung) 
— „Bergner’s Rumănien.“ — „Von der Strasse.“ Von 
Nestor V. Urechiă. Autorisirte Ubersefzung aus dem Ro- 
mânischen von Leon Schonfeld. — „Peter Vancea.“ 
Historische Erzăhlung aus dem Temeser Banale. Von P. 
Brosleanu. — „Literalur.11 (Revue du Monde Latin).

Importanța mobilisârei armatei române.
Pănă acum, precum s’a putută observa, nu s’a dată 

mobilisârei nici unei armate importanța ce se dă mobi- 
lisărei armatei române. „Le Temps", „L’lndăpendance 
Belge“, „Standard», >Kolnisihe Zeilung“, au dată scirea 
că e posibilă ca armata română să ocupe Bulgaria, ne
greșită la însărcinarea Europei. Peste totă, au adusă in 
legătură acestă mobilisare cu evenimentele din Bulgaria 
și cu cestiunea bulgară. Acum alte două <Jlare aducă 
mobilisarea armatei române in legătură cu evenimentele 
ce s’ar pute desfășura în cestiunea bulgară. «Journal des 
Dâbats» <)ice, că mobilisarea armatei române e motivată 
de situațiunea d o Bulgaria, er „Le Soir“ cjice, că peri- 
culele situațiunei bulgare mărescă incă și mai multă im
portanța mobilisârei armatei române.

Resultatele mobilisârei armatei francese.
Mobilisarea de probă, ce s’a făcută în filele aces

tea in Francia cu corpulă ală 17-lea de armată, a dată 
resultate strălucite, in urma cărora în Francia e ună 
entusiasmă nespusă de mare și moralulă Francesiloră 
atâta de ridicată, încâtă limbagiulă pressei francese de 
orice paitidă e aprăpe provocăloră față cu Germania.

Așa de esemplu „RăpubHque Franeaise” dice că 
Francia at|T e gata de bătaiă; încercarea la corpulă ală 
17-lea de armată a dovedită că în cursă de 12 <|de se 
potă trimite la graniță 1,200,000 omeni, și în cursă de 
alte 8 4'lc următăre potă urma acestui primă didă de 
apărare a patriei altă milionă de combatanți. In casă 
de seriosilale lucrurile voră decurge pretutindenea ca în 
ținutulă corpului ală 17-lea de armată, cu deosebirea nu
mai, că atunci și tinerimea francesă va fi aprinsă de pa- 
triotismă și de mâniă sfântă, decă va fi silită să apere 
și să răsbune patria cu arma in mână la Rină și la 
Vogesl.

O telegramă din Parisă, cu dala 17 Septemvre, 
comunică că la banchelulă arangială din incidentulă ter- 
minărei mobilisârei de probă, generalulă Brăart, coman-

dantu'ă corpului 17 de armată, a <)isă : „Francia a ajunsă 
astăzi la consciința puterei sale, noi suntemă gata și noi 
așteptâmă». Deputatulă Galeș, consiliară de comitală și 
primară, a felicitată intrăgă armata, (Jicendă : «Ea a po
tențată speranța patriei la celă mai înaltă gradă și ne 
răsbunâ. Multă vreme nici n’amă cutezată să sperămă 
răsbunarea, acum însă o așteptămă cu nerăbdare». Ge- 
neralulu Vincendon întorcendu-se spre generalulă Brăart 
ijise: >Pe ună asifelă de condujătoră cu fală și încre
dere ilă vomă urma ori unde». Brăart răspunse: Eu 
sunt ală ostașilor mei, și gata să pășesc in fruntea loră*.

Entusiasmulă și încrederea acăsta în puterea și 
tăria armatei fracese se vede că a pătrunsă până la mi
niștri, căci precum se telegrafiază din Berlină, (Jiarnlă 
,Die Post* 4lce> cft intr’ună discursă ce a rostită la Cha- 
momx, d. Spuller, ministrulă instruețiunei publice în 
Francia, ar fi esprimală dorința de a vedâ pe Francia 
reluându-șl bunurile ce a perdută.

Dăcă lucrurile voră merge așa înainte, și decă și 
pressa germană îșl va relua tonulă amenmțătoră și pro- 
vocatoră de deunăijile, atunci situațiunea in Occidentă 
ar pută deveni mai critică, decâtă în Orientulă Europei.

Raportu polițienescu. — Ștefan Szendy, pălărieră 
in Scheiu Nr. 1464 făcu Vinerea trecută arătare la po
liția, că’i lipsescă dintr’ună dulapă închisă 200 11 in 40 
bucăți note de stată de câte 5 11. Făcăndu-se cercetare 
la fața locului, se doveli că hoțulă, in absența păguba
șului, s’a suită cu o scară in podă și de acolo a pă
trunsă in casă. Bănuiala căiiu asupra calfei de Ridară, 
locuitoră in aceeași casă, anume Bokor Albert, care fiind 
dusă înaintea autorității, mărturisi în cele din urmă că 
elă a comisă furtulă. Banii insă ii cheltuire: se îmbră
case, îșl cumpărase căsă și petrecuse noptea prin dife
rite cârciume. S’a predată tribunalului tinărulă hoță.

Totă Vinerea trecută, un polițistă puse mâna pe I. 
N. Lupu, care sustrăgăndu-se serviciului militară, fugise 
in România, unde a stată șese ani. A fostă predată 
autorității competente.

Calfa de cismară Galamblalvy Sandor (ură la 18 
Augustă a. c. unui colegă ală său ună căsă de argintă 
și-lă amanetă, ca să pelrecă și elă bine o di. Fu insă 
prinsă și predat ! judecătoriei. După espirarea arestării, 
fură ună pardesiu, der nu putu fi prinsă, deărece vaga
bondase prin prejurulă Brașovului. Vineri ndptea spre 
Sâmbătă la ora 1, patrula polițienăscă află înaintea ca-- 
sârmei de honvedi in Blumăna ună omă betă ijăcăndă 
pe trotoară, și fiindă dusă la polițiă, fu recunoscută: 
multă căutatulă Galamblalvy Sandor, și închisă cu alțl 
trei vagabond!. Diminăța fu găsită mortă in arestă ; se 
spânzurase.

ZRaportUl-U.
primului secretară Ioană Popă Reteganulă, cătră On. co
mitete de ajutorare cu abecedare și legendare a ele- 
viloră săraci dela sculele române rurale, cu reședința în 

Rodna veche, Transilvania.
(Urmare).

II. Din banii aceștia s’au spesatu: S’a cumpărată 
ună protocolă de evidență 1 fl. 10 cr. S’a spesată cu 
posta 7 fl. 48 cr. Domniloră Petri în Năsăudă pentru 
Abcdare 10 II., I. Popescu în Sibiiu pentru Abcdare 
6 fl., Tipografiei seminariale in Btașiu pentru Abc
dare 12 fl., D-loră ■ Petri in Năsăudă pentru Legendare 
și Abcdare 25 fl., I. Popescu în Sibiiu pentru Legendare 
și Abcdare 20 fl, Tipografiei seminariale în Blaăiu pen- 
Abcdare și Legendare 20 fl., D lui Petri în Năsăudă pen
tru Abcdare 6 fl, Tipografiei din Blașiu pentru Abcdare 
8 fl., D-loră: Drothlef in Sibiiu pentru Abcdare de Petri 

6 fl., Petri in Năsăudă pentru abcdare 2 fl. Spese cu 
scoterea pacheteloră, materială de pachetată 8 fl. 32 cr. 
Suma 131 fl. 90 cr.

Mai suntă deci bani gata 23 fl. 50 cr., cari for- 
măză eassa rest, pro 1887/8.

III. Cărți cerură: 1) de Vasilie Petri: Ignată Gri- 
gorescu inv. în CernescI 24 Abcd. 6 leg., Nicolau Mi- 
chaescu înv. în NegrilescI 15 Abcd. 10 leg., George Bră- 
teană inv. în Vama 20 Abcd., Simionă Moldovană înv. 
în Betleană 26 Abcd. 20 leg. lonă Budelecană înv. In 
Gurateleculă Hodolului 40 Abcd. 30 leg., George Măce- 
lară înv. Desmiră 10 Abcd. 10 leg., Nechita Leșană 
inv. Cizer 20 leg., Vasiliu Drăgană înv. Bicaz 15 Abcd. 
10 leg., Nicolau Trimbițoniu în Grădisce 24 Abcdare. 
Simionă Bedeleană inv. Bonțida 10 Abcd, lonă Marcu 
preotă in Nadeșulă română 12 Abcd., Iosifă Nemeșă coo- 
peratoră în Lăpușă 20 Abcd. 5 leg., Vasile Cosma înv. 
in Imbuz 10 Abcd. 4 leg., lonă Sălăgiană înv. în Cățelulă 
româno 10 Abcd., Andronă Petri învăț. în Deeșiu 8 Abcd. 
Iosifă Vaida înv. Șomcula-mică 20 Abcd. 15 leg., Vasile 
Avram din Felkuyad 4 leg., Samson Oprea din Chiuza 
(cere prea tânjiu. și nu spune câte) Suma 264 Ahcd. 
124 legendare. £(Va urma.)

SCIKI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.<)

SOFIA, 19 Septemvre. — piarulă „Tîr- 
novska Constituția11 a încetată de a mai apărA

SOFIA, 19 Septemvre. — S’a împrăștiată 
sgomotulu, că Germania nu e mulțămită cu sa- 
tisfacțiunea de pănă acum, ci cere o satisfacțiune 
mai deplină.

NEWYORK, 19 Septemvre. — Anarchiștii 
țină adunări secrete căutândă a organisa meetin- 
guri pentru a protesta contra esecutării anarchiș- 
tiloră condamnați în Chicago.

CONSTANTINOPOLtl, 19 Septemvre. — 
Banca otomană încetdză cu plătirea lefuriloră 
ambasadoriloră Turciei și ale oficeriloră streini 
angageați cu contractă.

DIVERSE.
Furtuni pe Oceanu. — Costa orientală a Oceanu

lui Atlantică e bântuită de mai multe cjile de o furtună 
cu virteji, ce ține și acuma și a causată deia devasta- 
țiunl ingrozitore. S’a nimicită totă flotila spaniolă com
pusă din mai multe sute de vase. Pănă acum au perită 
cincl-4ecl și optă de persOne. Patru-tJecI de bărci, ce 
erau duse pe mare, nu s’au mai intorsă și se consideră 
ca pierdute. Flotila francesă s’a prăpădită totă. Din 
New-York se telegrafiază dela 28 Augustă : Tocmai so- 
sesce scirea că corabia „Niagara11 a naufragiată astăzi 
în timpulă unei furtuni teribile. Dintre pasageri s’au In- 
necută cincl-spre (Jece.

Necrologu. —Theodoră Zârnoveanu, comer
ciantă, membru ală comitetului parochială dela biserica 
Sf. Treimi din Scheiu, membru ală representațiunei co
munale, censoră la Filiala „Albina", după o scurtă su
ferință împărtășită cu sf. taine a încetată din viâță Sâm
bătă in 5 Q17) Septemvre la Orele 8 săra în etate de 
51 ani. Despre acâstă tristă perdere incunosciințâză pe 
tOte rudeniile și pe toți cunoscuții răposatului neconso- 
labila sa soțiă, fiice, fii, frați, cumnațl și cumnate. Ră
mășițele pâmântescl s’au ridicată din casele proprii, 
Scheiu, Tocile Nr. 503, și s’au înmormântată în cimi- 
tirulă bisericei St. Treimi de pe Tocile, Luni în 7 (19) 
Septemvre 1887 la Orele 4 p. m. Brașovă, In 6 (18) 
Septemvre 1887.

Fiă-i țărina ușOră și memoria binecuvântată!

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

care vi-lă spuseiu, fiindă că nu voia să mOră cu elă. 
A doua c)i Martinengo îșl ținu făgăduiâla: Salvator 
bătrânulă fu găsită ucisă in luntrea lui chiar. Ecă ce 
aveam să spună relativă la crimele anteriOre ale po- 
destatului Padovei. crime de cari n’a fostă încă acusată 
pănă arji-

— Tote astea suntă minciuni.... Omulă ăsta a min
țită! Minciunii... minciuni!... 4ise în cele din urmă Mar 
tinengo.

Călugărulă nici nu se micșoră să se uite la dân- 
sulă. întinse numai mâna spre crucea din față-i:

— Totă ce am spusă pănă acum — 4lse elă — 
jură în fața lui Christosă, care șl-a dată sângele pentru 
ca să răscumpere pe Omeni, în fața lui Dumnezeu, care 
m’aude și care ne va judeca pe toți într’o c|i, după cum 
d-v6slră veți judeca pe podestată, jură că este ade
vărată!

Ună fi ură trecu în auditoră. Insă totă mulțimea 
acăsta părea că aștâptă ună altă desnodămentă și pre
ședintele trădă impresiunile auditorului puindă întrebarea 
acăsta călugărului:

— Ai 4's0 adinâorl, că fiica lui Paolo Martinengo 
fusese cruțată de pescarulă Salvator. Sci ce s’a făcută?

— Da, sciu.
— Și poți să ne spui?
— Da. Copilița a fostă expusă pe valurile Adria- 

ticei. Gondolierulă Ricardo a luat’o și a dus’o pe bor- 
dulă Bucentaurului și a dat’o în brațele dogelui 
Francesco Foscari. Copilița a fostă adoptată prin acla
mația: este fiica Adriaticei, este epitropisita Veneției, 
ât’o !....

Și bătrânulă arătă pe Veneția care se sculase 
în susă.

— Ei bine, Martinengo, poți acum să tăgăduescl 
că eu nu spună adevărulă? cjise bătrânulă apostrofândă 
incă odată pe podestată.

Insă Martinengo nu răspunse nici o vorbă; cătju 
pe bancă ca și cum ar fi fostă trăsnită.

Ș’apoi, nimeni din sală nu se mai uita la elă. Toți 
ochii erau pironiți pe Veneția, totă interesulă se con
centrase pe ea și pe legendara sa istoriă.

Președintele putu cu mare greutate să facă puțină 
liniște în sală. Pe urmă c^ise călugărului:

— Tată, noi amă ascultată cu totă respectulă ce 
se datoreșce caracterului cu care escl învestită depo- 
siția ce ai făcută. Insă ori câtă de grave ar fi faptele 
pe cari ni le ai descoperită, să-mi dai voiă să-ți spună 
că suntă străine de procesulă intentată lui Martinengo 
acum.

Acesta va veni mai târziu. A<)î e vorba numai de 
asasinatulă patricianului Felice Badoer și de omorulă pre- 
sumată ală gondolierului. Ce poți spune in privința loră?

— Eu credo că dânșii voră răspunde multă mai 
bine decâtă mine I răspunse călugărulă.

— Va să tjieă suntă amândoi aci? întrebă pre
ședintele.

— 0 să-i vedeți! <J>se călugărulă.
Numai decâtă se deschise o ușe din fundă și tî- 

nărulă Felice Badoer intră rădimată pe brațulă lui 
Ricardo.

XX.

Felice Badoer.
Două țipete s’auijiră când intrară ei și totă într’o 

clipă două femei se repeziră: una de gâtulă gondolie
rului și anume Fiametta, âr Veneția cu brațele întinse 
spre Felice, care putu s’o primâscă în brațe.

De asiădată nu mai trebuiau probe. Călugărulă nu 
mai avu nevoiă să spună cum luase pe Felice și pe Ri
cardo, cum îi ascunsese ca să-i scape de o nouă încer
care a podestatului ca să-i omore.

Martinengo se sculă și tjise:
— Mărturisescă totă. Duceți-mă d’aci. Mărlea 

mi-se va părâ mai dulce decâtă chinurile ce-am îndu
rată a<JI.

Ședința fu ridicată.
Insă tribunalulă avogadoriloră nu mai avu nevoiă 

să se mai întrunâscă să judece procesulă podestatului 
Padovei.

In ndptea ce urmă Martinengo fu cuprinsă de fri
guri cu nebuniă și’șl sdrobi capulă de 4>durile temniței.

Veneția fusese recunoscută solemnă de fiică a lui 
Paolo Martinengo, însă ea nu primi moștenirea lui care 
era amestecată cu a fostului podestată ală Padovei.

Veneția ascultă de sfatulă lui Felice Badoer, cu 
care se cununase, și întrebuință tâtă averea aceea mare 
fundăndă institute piăse și ea se retrase cu bărbatulă 
său într’o proprietate a familiei Badoer pe uscată.

Ricardo se cunună și elă cu Fiametta și fu numită 
îngrijitorulă moșiiloră lui Felice.
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Bonuri croalo-slavone . . 10-1 75 
Despăgubire p. dijma de

vina uug......................100. -
Imprumutulfl cu premiu

ung..............................  122 40
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123 — 
Renta de hârtii austriacă 81 lo 
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Cureoiu pioței Brașovă
Un 16 Septemvre st. n. Ic87.

Bancnote roinâr.nsuî .... Cuuip. 8.66 Vend. 8 68

• •

națională a României 500 Lei------Act. băncel de credita austr.282.50 Banca .— ........   —......--
Prgin'ula - Galbini I Ac. de asig. Daeia-Rom. 

împărătesei ................5.92, t , , Națională
..-p0-L?—. 1 ' . 6i 5o Aură contra bilete de bancă 14.—

2.01
14.'/,
2.02

irginl romani-s ... . . » 8.60 • 8.65

iTapoleon-d’or!........................... 3 9.94 . 9 98

Lire turcesel ... ■4 11.21 . 11.27

Imperiali.................................... » 10.21 . 10 26

Galbeni............................... > 5 86 • 5.90

Scrisurile fonc. «Albina» 6°/0 . » 101.— • 102.- -

n ' n 5°/o • fl 98.— - 99 —

Ruble RusescI........................... » 110.— • 111.'/„

ftiscont'fiî) ... • 7—■10°/0 pe ană.

iABONAMENTE
la

$azeta transilvaniei"---------- .
se potă face cu începerea dale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușorfl 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămu a ni se trimite esactti arătându - se 
și posta ultimă.

Prețulu abonamentiiliii este:
Pentru Austro-Ungaria:

trei luni
ș6se luni
und ană

pe
n

w

3
6

12

fi. —
fi. —
fi. —

Pentru România și străinătate:

n

pe trei luni 
șdse luni . 
unu anii

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei?

I

Sosirea și plecarea trenurilor!! și posteloru în Brașovu
1. Plecarea trenurilor :̂

1 Dela Brașovu la Peșta:
de persone Nr. 307: 7 ore 20 de minute săra, 
mixtă Nr. 315: 4 ore 01 minulă dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci: 
accelerată Nr. 302: 5 ore 37 minute dimineța. 
mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după amedl.

II. Sosirea trenuriloiTi:
I. Dela Peșta la Brașovu: 

de persâne Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amătțl. 
mixtă Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașovu: 
accelerată Nr. 301: 10 ore 12 minute sera, 
mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după amătjl.

Plecarea posteloru:
Reșnovu-Zernesci-Branu: 12 ăre 30 min. după arnădî 
Zizinu: 4 ore după ameijl.
Secuime (S. GeorgI): 1 oră 30 minute nopfea. 
Făgărașir. 4 ore dimineța.
Săcele: 4 ăre dimineța.

I. Sosirea posteloru:
Reșnovu Zernesci-Brunii la Brașovă: 10 ăre înainte da amăijl. 
Zizinu la Brașovă: 9 ore a. m.
Secuime la Brașovă: 6 ăre săra 
Făgărașu la Brașovă: 2 ăre diminăța. 
Săcele la Brașovă: 6 6re 30 minute sera.

Trenulă 
Trenulă

Trenulă 
Trenulă

A.
laBrașovă

i?:«■■ -

AMICULU FAMILIEI. Qiară bektiistieă și enciclo- 
pedică-literaru cu ilustrațiuni, Cursulă XI. — Apare 
in 1 și 15 4' a lunei în numeri de câte l'/a—2'/2 cole 
cu ilustrațiunî frumdse; și publică articlii sociali, poe- 
siă, nuvele, romanurf, suvenir! de călători?» ș. a. — 
Mai departe tracldză cesliunl literare și scientilice, cu 
reflesiune le cerințele viețui practice; apoi petrece cu 
atențiune vie(a socială a Româniloră de pretul'ndenea, 
precum și a celorlalte poporațiuni din patria și străi
nătate ; și prin umoră dulce și satiră alesă nisuesee 
a face câte o Oră plăcută familiei strivite de grijele 
vieței; și peste Iotă nisuesee a întinde tuturora indi- 
vicjiloră din familiă o petiecere nobilă și instructivă. 
— Prețuia de prenumerațiune pe anulă inlregâ e 4 fl. 
pentru România și străinătate 10 franci — lei noi, 

t și în timbre poștali.
PREOTUL ROMÂN. Revistă bisericâscă, scola.tieă 

$ și literară. Cursulă XIII. — Apare in broșuri lunare 
de câte 2'/,—31/, cOle; și publică articlii din sfera tu
turoră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, serbători și diverse oeasiunl, — 
mai departe studii pedagogice, didactice și scientifice- 
lilerarî. — Prețulă de abonamentă pe anulă întregii 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei noi, plă- 
libill și în bilete de bancă și in timbre poștali.

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

Puterea amorului. Nuvelă 
vinară. Prețuia 20 cr.

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

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

Fontâna dorului.
Simu. Prețulă 10 cr.

Codrenu craiulu
Sima. Prețulă 10 cr.

Elu trebue să se însore. Nuvelă de Maiia Schwarlz 
traducere de N. F. Negruțiu. Prețulă 25 cr.

Branda seu Nunta tatală. 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.
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GHERLâ — SS.-UJVAR.
parandiall), a invățăloriloră și a altora bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, prolesora preparandială. Pre
țulă unui esemplară cu porto francată 1 fl. 80 cr. v. 
a. In literatura nostră pedagogică.abia ailâmă vre-ună 
opă, întocmită după lipsele scoleloră năstre in măsura 
în care este acesta! pentru aceea îlă și recomandămă 
mai alesă Directoriloră și invățătoriloră ca celoră în 
prima liniă interesați.

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

Manualu de Gramatica limbei române oentru seă- 
lele. poporali in 3 cursuri de MiximO l.‘o. a profesoră 
la gimnasiulă din Năsăudă. — Manuaiuiă acesta este 
aprobată prin Inaltulă Ministere de cultă și instruc
țiune publică cu rescriplulă de da’o 26 Apri'ie 1886 
Nr. 13193. — Prețulă 30 cr.

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

Carte conducătore la propunerea calculărei în

Probitatea in copilăria. S liiță din «Dra educa- 
țiunei. După Ernest Legouve, membru aia academii i. 
francese. Prețulă 10 cr.

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

Hermann și Dorotea după \V. de Goetlie, traduc- 
tiune liberă de Constantin Morariu. Prețuia 50 cr.

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

Petuiantulu. Comediă în 5 acte, după Augustă 
Kotzebue tradusă de toană St. Șuluță Prețuia 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică ținută în sa'eia 
gimnaziului d n Fiume prin Vinceliu Niiără prof. gim- 
nas. Cu porlretulă M. S. Regina României. Prețulă 
15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Butieescu. Unu volumă
103 poesii bine alese și a- 
(dela 1 II. 20 cr. la) 60 cr. 

poesii poporale culese de 
Una voluma din 14 cole. seda poporală pentru învățători și preparandT. Bioș.

I

de I’aiilina C. Z. Ro-

originală de Paulina

Nuv lă originală. — |
— de Pau-

Prețulu 15 cr.
Nuvelă poporală

codrului. Baladă

de Georgiu

de Georgiu

de 102 pagine, cuprinde 
rangiate. Prețulă redusă

Trandafiri și viorele, 
Ioană Popă Rtteganulă. 
Prețulă 60 cr.

Tesaurulu dela Petrosa seu Cloșca cu puii ei de 
aură Studiu areheologică de D. O. Oiinesdu. Prețulă 
20 cr.

Apologia. Dimensiuni filosofice și istorice maghiare 
privităre la Romani, invederite și rectificate de l)r. 
Gregoriu Silași. — Pai tea I. Paulă Hunfalvy despie 
Cronica lui Georg. Gabr. Sincai. Prețulă 30 cr.

Renascerea limbei românesc! în vorbire și scriere 
invederită și aprețiată de Dr. Gregoriu Stlaș'. (Opă 
completă ) Broșura 1. II. și III. Prețulă broș. 1. II. 
câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. TOle trei împreună 
costau 1 ti. v. a.

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

Biblioteca familiei. Cartea 1. cuprindă materii 
fărte interesante și amusante. Prețuia 30 cr.

Colecte de Recepte din eeonomiă, induslriă, 
merciu și chemiă, pentru economi, industriași și 
mercianțl. Prețulă 50 cr.

Economia pentru scâlele
II. Prețulă 30 cr.

îndreptară teoretică și 
mentulu intuitivă in folosulii

Tipografia ALEXI, Brașovă.

I. scrisă de Gavrilă Trifu, profesoră preparândială. 
Prețuia 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni.
Mărgăritarulu sufletului. Carte bogată de rugă

ciuni ș- cântări bisericești forte frumoșii ilustrată. Pre- 
țulu unui esemplară broșată 40 cr. legată 50 
gală în pânză 60 cr. legată inai fină 60, 80, 
1 fl , în legătură de luxă 1.50—2.50.

Miculu mărgăritaru sufletescu. Cărticică

cr.
90

le-
cr.

de

popor, de T. Roșiu.

co-
co-

Ed.

ru
găciuni și cântări bisericesc! — IrumosO ilustrată pen
tru pruncii școlari de ambe secșele. Cu aprobarea 
jurisdicțiunei sup. bisericescl. Prețuia unui esemplară 
broșata 1* cr., — legată 22 cr., legata în pânză 26 cr. 

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

Visulu Prea Sântei Vergure Maria a Născetârei 
de D deu urmata de mai multe rugăciuni frumăse, Cu 
mai multe icone frumose Prețulă unui esemplară 
espedată franco e 10 cr.. 59 esemplare 3 fi., 100 esem- 
plare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusu Christosft. Prețuia unuipracticii pentru inveță-
eleviloră notmali (pre-1 esemplară legatu e 15 cr.


