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NOU ABONAMENTU
la

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Cu I Octomvre 1887 st. v., s’au începută mirt nou 

aboiiaiueutft pe triliiniulu Octomvre, Novembre și 
Decemvre la care invitămu pe toți onorații amici și spri
jinitori ai foiei nostre.

Pretulft abonamentului:»

Pentru Ânstro-Ungaria: Peutrn România și străinătate:
pe trei luni 3 fi. pe trei luni 10 franci
„ ș6se „ 6 ,, „ șăse „ 20 „
„ unu anu 12 „ „ unu anu 40 „
Abonarea se p6te face mai ușorii și mai

repede prin mandate poștale.
Abonațiloru de păn’acum li-se recomandă 

a însemna pe cuponii numărulă fâșiei sub care 
au primită cjiarulă.

Domnii cari se voru abona din nou se binevodscă 
a scr:e adresa lămurită și a areta și posta ultimă.

Brașovu, 10 Octomvre 1887.
Conflictulă dintre Cehi și guvernnlu aus

triacă, care în dilele din urmă deveni ffirte a- 
cută, este în ajunu de a se aplana.

Causa acestui conflictu, precum bine sciu 
cetitorii noștri, au fostă măsurile, ce le luase mi- 
nistrulă de instrucțiune Dr. Gautsch prin aceea, 
că a retrasă subvențiunile de stată dela mai 
multe sc61e secundare cehice și a refusatu de a 
da ajutoră din visteria statului la înființarea 
unoră nouă scole, a căroră necesitate era recla
mată de poporațiunea cehă.

Ordonanța din vorbă a ministrului, cu fote 
că a primită și aprobarea împăratului, a prici
nuită în Boemia și Moravia o mare agitațiune. 
S’au ținută meetinguri cehice, cari au protestată 
în contra procederei ministrului Gautsch, prin 
care se vioRzâ interesele de cultură ale națiunei 
cehe și se creeză ună precedentă periculoșii. ț)ia- 
rele cehice de altă parte au îmbărbătată necur
mată acdstă agitațiune de protestare, criticându 
fdrte aspru guvernulă și mai alesă pe ministrulu 
Gautsch.

S’a încinsă totă din acAsta causa o înver
șunată c£rtă și între cele două partide cehice. 
Aderenții lui Gregr, cari formăză o mică minori
tate între deputății cehi, au redicată grave acu- 
sărî în contra partidei lui Rieger, pentru că a 
tolerată să ajungă lucrurile așa departe. Astfeliu 
„Cehii tineri “ cu organulu loră „Narodni Listy“ 
s’au pusă în fruntea agitațiunei cu lozinci: „Josu 
cu Gautsch!“.

Certa înfocată dintre partidele cehice a a- 
gravată numai situațiunea și îndată ce s’a des
chisă parlamentulă din Viena deputății cehi din 
ambele partide au năvălită asupra guvernului. 
Acțiunea parlamentară pornită în contra ordo
nanței lui Gautsch a culminată în interpelarea 
ce a adresat’o guvernului Dr. Rieger.

Scimă că Cehii fonnăză fracțiunea cea mai 
însemnată a maiorității pe care se sprijinesce acji 
cabinetulu Taaffe. Era clară prin urmare, că 
acestă cabinetă trebuia să afle o modalitate de 
a aplana conflictulă cu Cehii, decă voia să se 
susțină la putere și dăcă mai alesă nu voia să 
îșl părăsăscă programa de pănă acuma.

Și, precum se asigură, ministeriulă Taaffe 
a și alesă din două rele pe celă mai mică și s’a 
hotărîtă a aplana conflictulă cu Cehii; făceudu-le 
unele concesiuni în privința scoliloră din orașele 
Pilsen, Krainburg și Kremsier și coneedându-le 
înființarea unui consiliu ală scdleloră industriale 
pentru Boemia.

Decretulu împărătescă privitoră la scdlele 
medii se va modifica așadăr în favărea preten- 
siunilorn cehice și întrebarea este numai dăcă 
ministrulu Gautsch va mai remână in cabinetă 
în urma acesta, său nu.

Bărbații de stată cehi suntă prea înțelepți 
decâtă ca să compromită causa națiunei loră prin- 
tr’nnă pasă neprecugetată, de aceea credemă, că 
se voru mulțămi cu concesiunile ce li le face 
cabinetulă Taaffe, mai alesă după ce Polonii au 
declarată că le voră sprijini justele pretensiuni, 
însă numai sub coudițiunea ca să nu i se creeze 
guvernului dificultăți.

„Cehii tineri** se ’nțelege nu se voru mul
țămi nici cu acăsta și voră pretinde retragerea 
totală a ordonanței și demisiunea lui Gautsch. 
Și credemă că tactica loră nici nu e greșită în
oată adecă prin acăsta prepară tăremulu pentru 
nouă concesiuni.

Destulă că centraliștii nemți nu voră ave 
bucuria de a vedă răsturnată sistemulă Taaffe, 
din contră se va dovedi că contele Taaffe îșl ur- 
măresce ținta de a împăca naționalitățile cu-o 
tenacitate rară.

Se se dea fiă-cărui poporă ce este ală lui, 
acesta este, după noi, cea mai sănătdsă politică, 
ce-o p6te urmări ună guvernă din acesta mo- 
narchiă poliglotă!

Unii deputată
la trei milione de lloinâni.

Sub acestă titlu publică „Unirea** de Vi
neri 9 Octomvre a. c. unu lungă articula, din 
care estragemă unele părți, ca să vădă cetitorii 
noștri cum se judecă și dincolo de CarpațI asu
pra pasului întreprinsă de generalulă Doda.

După ce dice că din t6t.e părțile a începută 
să li se strige Maghiariloră „josă masca**, „Uni
rea '* scrie următdrele:

Nu mai departe decâtă acestea, „Le Sitele*
descriindă deplorabila stare a financieloră ungurescl într’o 
corespondență pe care a reprodus’o >Unirea“, le spunea 
că maghiarismul^ e în ajună de a depune armele și că 
cu totă sclipirea gloriei sale va fi în curăndă silită să 
renunțe la chimerele pompose și la proiectele de stăpâ
nire pentru a se pune sub tutelă, er ,Allg. Ztg.“ din 
Munich dela 9 curentă, vorbindă într’unQ articula, inti
tulată „Parlamentarismulă ungurescă», de decăderea vie- 
ței parlamentare în Ungaria, dieea: „Splendorea presen- 
tului se vede că s’a cumpărată în socofăla viitorului. 
Apunerea parlamentarismului ungurescă invălvă ună pe
liculă seriosă pentru Ungaria, fiindă că ideia de stată 
se confundă la ei indisolubilă cu ideia parlamentarismu
lui. Esperiențele istoriei moderne suntă o dovadă că de 
câte ori n’a mai esistată ună parlamentă ungurescă, nici 
statulă ungurescă ca atare n’a mai esistată. Băla par
lamentarismului maghiară amenință principiulă vitală ală 
statului ungurescă, și astăcjî parlamentulă Ungariei se gă- 
sesce deja intr’ună stadiu, in care nu mai păte fi vorbă 
de sănătate și înflorire; sângele s’a scursă dintr’ensulă, 
elă a devenită anemică.“

„Și cu t6te aceste**, esclamă „Unirea**, „Ma
ghiarii nu voru să înțeldgă; ei p6te că nici nu 
voru mai fi în stare să vădă prăpastia, ce și-au 
descbis’o**. pice apoi că Maghiarii se găsescti 
într’o „stare patologică**, care din ce în ce ia 
unu „mersă mai îngrijitoru** .... „ei se spariă 
de-o biată țărancă încinsă cu bete în culorile 
Transilvaniei, ei au frică de cjiare și de cărți 
scrise în românesce, ei strigă conspirația când 
audă pe doi copii vorbindu între ei românesce** 
s. c. 1. Trece apoi la „uniculă deputată pentru 
trei milidne de Români** și 4lce eâ „acestă simp- 
tomu e de ajunsă să dea pe față greaua b61ă 
de care suferă Ungurii**, și continuă astfelă :

„Da, ună deputată la trei milidne de Români — 
ăcă desvăluilă, în două cuvinte, întrega sistemă constitu
țională a regatului maghiară l<

• Decă venerabilulă generală Traiană Doda n’ar fi 
avută, în tdtă cariera sa de omă publică, vre-ună altă 
merită decâtă ar fi dată pe față, prin serisorea sa cătră 
d. Toma de Pă.-hy, președintele camerei ungurescl, acest 
lucru ne mai pomenită, acăstă abnormitate a vieței con
stituționale din Ungaria, totuși merilulă lui ar fi imensă.

Nu e nevoe să spunemă publicului română cine e gerie- 
ralulă Traiană Doda. Toți îlă cundscemă, toți venerămă 
figura lui leală, francă, românescă, toți onorămă cu res
pectă pe acestă bătrână, luptătoră neclintită, care nici
odată in lunga sa viăță nu s’a abătută de pe calea cea 
dreptă. Ună Traiană Doda pole să vorbăscă cum a vor
bită în scrisă cătră președintele camerei ungurescl, când 
îlă anunță că nu se va presinta în die'ă, și ’i stă bine 
când amintesce că elă totdeuna e gata de a muri pen
tru națiunea sa, ar fi ună trădătoră decă ar renunța Ia 
mandatulă său de deputată, căci ar sacrifica cu modulă 
acesta singuruiă dislrictă In care poporulă română, cu 
tote presiunile electorale cele mai sălbatice, a isbutită să 
alăgă pe ună Română*'.

• Generalulă Doda spune verde trufașei națiuni ma
ghiare că «metoda urmată de guvernă în ce privesce 
conducerea alegerdoră pentru cameră, la alegerile din 
urmă, a atinsă punctulă culminată; că puterea statului 
aplică formulele constituționale astfelă, că adevăratele 
drepturi și garanții constituționale servescă ca mijlăce 
art ficiale de înăbușire a tuturoră justeloră aspirațiunî ale 
poporului românescă,“ ceea ce, cu alte cuvinte, vre să 
(jică că trei milione de Români au fostă scoși afară din 
lege, că constituțiunea pentru ei a fostă sfâșiată de in- 
și-și Maghiarii. Și că glasulă Româniloră a fostă năbu
șită într’ună modă sistematică și cu o rea voință fără 
esemplu de cătră regimulă ungurescă e destulă să a- 
mintimă că ei, cari suntă la numără mai bine de jumă
tate câți se găsescă Unguri in totă regatulă maghiară, 
au ajunsă astădî să nu aibă de?âtă ună singură repre- 
sentantă, pe câtă timpă, ar trebui să aibă celă puțină 
78 de represenlanți decă nu și mai mulțl, căci, deși cer
curile electorale au fostă împărțite cu o culpabilă vicle
nia, Românii totuși constituescă marea majoritate în 
vre o 70 pănă la 75 de districte. Și inlr’adevără, ca
mera ungurescă compunendu-se din 424- de membrii, 
după cum nl-o spune generalulă Doda, er țerile cordnei 
ungare avendă vre-o 16 milione de locuitori, vină vre-o 
26 de representanțl la ună milionă de locuitori, ceea ce 
face la trei milione de Români 78 de deputați»....

„. ..Și opiniunea publică a începută să se deștepte. 
Mai e trebuințl de încă o dovadă? Etă ce mai găsimă, 
in acăstă privință, într’o corespondență din Praga cătră 
• Le Sitele* pe care o publică în numărulă său dela 30 
Septemvre trecută:

«Orisontulă nu mai e de ună albastru azuriu pen
tru dualismă. Pe fiăcare 4‘, din contră, cerulă se în
tunecă. Linișlei inșelătdre a celoră dintăiu ani au ur
mată tunete inaine mergătăre unoră furtuni înspăimân- 
tătăre**.

„Câtă pentru sine, Ungaria s’a pusă în siguranță 
în contra perieuleioră imediate. Grațiă presiuneloră ofi
ciale, său mai multă grațiă terorismului exercitată cu 
nerușinare in timpulă 'periodei electorale in tdte țările 
slave și române, noua cameră va înfățișa plăcutulă spe- 
cimenă ală unui maghiarismă curată. Asupra 500 mem
bri, naționalilăți'e disidente, adecă UC9 miliăne de su
flete, (jieead do lă treimi ale deputațiunei întregi, nu vor 
număra nici dace representanțl. Slovacii, cari suntă trei 
milione, nu voră ave măcaril unuia. De aceea, se în
țelege, ore pentru ce au începută să se pue în înțelegere 
cu Cehii? Croații, tidecă cei mai intransigenți adversari 
ai Maghiariloră, trimită la Peșta patru-tjecl amici perso
nali ai d-lui Tiszi. Majoritatea ministerială înfățișăză 
ună grupă compactă de 260 mameluci. Și oposițfunea ? 
Oposițiunea, care numără 185 membri, este ultra ungu- 
rtscă și învinuesee pe actualulă minisleră de moliciune 
și s'ăbiciune. Ea îlă găsesce pre mlădiosă față cu Vieha 
și cu Slavii. Pe scurtă ea se plânge că nu se reconsti- 
tuesee in destulă de curendă regatulă lui Arpadă și că 
regele Ungariei nu e în^ă destuii de puternică, îndestul 
de agresivă în contra împăratului Austriei. Ea ar voi o 
armată curată ungurăscă in locă de nisce miserabilî hon- 
vetji- Ea ar voi o diplomațiă maghiară care ar maghia- 
risa Dunărea pănă la Marea Neagră și ar pune la loculă 
lui pe autocralulu din St. Pe'etsburgă. Ea ar voi...’ In- 
tr’adevără, e de regretată că acești nepoți și moșteni
tori ai lui Kossuth nu suntă în starea de față la putere. 
Legenda liberalismului ungurescă s’ar șterge in curăndă 
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și darea pe față a maghiarismului curată ar face, pe 
FrancesI mai alesă, să lămâie încremeniți*.

Croații nu se lasA.
Precum scimu, consiliulă comunală ală ca

pitalei croate Agramu a hotărîtu s6 îmâneze mo- 
narchului o representațiune, cuprincjendă diferi
tele gravamine ale Croațiloră în contra Banului 
croată Khuen Hedervary, care s’a pusă în ser- 
viciulă guvernului ungurescu.

Fdia ungurăscă „Pești Naplo“ e informată 
acum din Agram, că Maghiaronii ne isbutindă 
86 zădârnicăscă acestă pasă, viceprimarulă Crna- 
dak a convocată la 14 1. c. o conferință a con- 
silieriloră comunali. Aceștia au depusă câte 5 
fl., pentru ca Crnadak să mergă la Viena, și s6 
predea cunoscuta representațiune a consiliului 
comunală cătră monarhulă seu în cancelaria ca 
binetului s6u s6 c6ră o audiență și s6 înmâneze 
chiar monarchului actulă.

A<Ji ne comunică o telegramă din Agramă, 
cum că representațiunea a și fostă deja primită 
în cancelaria cabinetului.

Ce 4>c|â acum foile ungurescl, care cu cu
noscuta loră îngâmfare 4>ceau că nu va fi pri
mită adressa Croațiloră ?

SOIRILE PILEI.
In cornitatulă Clasului s'a compusă deja lista viri- 

liștiloră pentru anulă 1888. Amăsurală numărului a- 
cestoră viriliștl, comitetulă comitatensă va consta pentru 
anulă viitoră din 178 membri ordinari și 12 suplenți. 
Primulă locă ilă ocupă contele Georgiu BinfTy din Bon- 
țida, cu 7394 fl. dare. Urmeză ceilalți aristocrațl un
guri din comitată. Dintre Români afiUnă pe d-lă Eu- 
genă Crișană din Bercheșă, cu 772 fl. 68 cr. dare. 
Mai urmeză apoi vre-o 5—6 Români după proprietate 
și câțiva preoți, cărora darea li-se socotesce îndoită. Cu 
ună cuvântă, Românii din acestă comitată — care are 
240,000 locuitori, și între cari celă puțină 9 părți suntă 
români — nu suntă mai de locă representați în eomi- 
tetulă loră comitatensă- De asta au îngrijită Ungurii în 
comitată ca și la dietă.

— x—
In (J'lele acestea s’au ținută consultări, sub preșe- 

dința ministrului ungurescă de interne br. Orczy, asupra 
stării teatrului și operei ungurescl din Pesta. S’a decisă 
ca subvențiunea de 127,600 fl. ce o dă statuia teatrului 
s6 se mențină, er subvențiunea operei să fiă de celă multă 
300 fl. In cursulă consultărei s’a dovedită că cheltuelile 
pe anulă 1887 pentru teatru și operă au trecută deja 
acum peste preliminară cu 204,000 II. Cum vedemă 
reducerea subvențiunei e așa de mică, încâtă totă se 
apropia de jumătatea de milionă Cu tătă acăstă colo 
sală subvențiă din banii Nemaghiariloră, nici teatrulă 
nici opera ungurâs^ă nu se voră susțină, pentru că Pesta 
nu e ungurescă.

— x—
Municipiulu comitatului Bichișu va adresa minis

trului ungureseă de interne o petițiune de cupr nsulă, 
ca să se orddne pe calea legislațiunei înființarea obliga- 
tăre de asilurl (grădini) de copii in liăeare comună. Dâr 
cura, jupâniloră, numai asilurl ungurescl, ori după cum 
e comuna, ungurescl, săsesc!, românesci ori mixte ?

—x—

O nouă dovadă despre destoinicia soldatului ro
mânii ne dă „Națiunea0 din Bucurescl. Regimentulă 
ală treilea de infanteria, in marșulu forțată ce a făcută 
dela Galați la Focșani, unde se facă manevre, a per- 
cursă în două dile o distanță de șeapte poștl, pe noroiu 
și pe ploiă.

—x—
In Clușiu s’a găsită in săptămâna acesta la eapătolă 

șoselei Chinteului cadavrulă unui cJBeriâ. Medicii au con
statată că mortea a fostă naturală. Se crede că dderulă 
a fostă aruncată acolo dintr’o casă, în care a murită. 
Cercetarea urmăză.

Adunarea ambulantă a economiloru ardeleni a ho- 
tărită în ședința ce au ținut’o la 18 Octomvre n. în 
Deșiu să roge pe ministrulă ungurescă de agricultură a 
interzice importarea viței de viiă in Ardeală, pentru ca 
să se evite importarea filoxerei.

—x—

Gimnasiulă confesionalii ev. de conf. augsb. din 
Eperjes, care are nevoiă de ună bugetă de 20,550 fl., 
primesce dela stată o subvenția anuală de 8700 II. După 
contractă, ministrulă are dreptulă să număscă 4 profe
sori la gimnasiu, aceștia trebue să fiă de confesiunea 
evangelică și să fiă recomandați de patronatulă scdlei. 
— Vorba e că, deși subvențiunea e tolă din banii con- 
tribuabildoră de conf. ev. augsb., ministrulă nu’i dă, de- 
că nu i se reeunOsce ună amestecă în treburile scălei. 
Ună felă de începută de maghiarisare.

—x—

Miniștrii ungurescl de interne și de justiția au or
donată aplicarea precedurei statare pe durata de o ju
mătate de ană contra ucigașiloră, jefuitoriloră și compli- 
ciloră loră pe teritoriulă comitatului Somogy.

—x—

Reprasentanța orașului Raab a impusă orășeniloră 
ună aruncă de 55°/0 la dare pe anulă 1887. Represen- 
tanța orașului Brașovă nu mai scie ce să facă de bu
curia, că Iotă nu e ea cea din urmă! Cu tăte astea 
tristă bucuriă, când te gândescl la veniturile Raabului și 
ale Brașovului!

—x—
In Brașovă a sosită o trupă teatrală ungurescă sub 

direcțiunea d-lui Gerbfi Andor. Trupa va juca drame 
poporale și operete înainte de facerea abonamentului, 
se voră da ca probă trei representațiunl Mâne, Dumi
necă sera, se va jti'â drama poporală ,,Felho Claryu de 
Kalkay Lasz'ă, lucrare premiată cu 100 de ga'.bini

Fapte patriotice.
Teuții de susii, Octomvre 1887.

Când ună preotă, din dorulă de-a vedâ junimea, 
speranța nășiră națională, lăudândă pe Dumnezeu din 
coră. îșl pune ostenela și limpulă care ii mai rămâne 
pentru puțină recreațiune pentru învățarea linerimei, elă 
este timbrată de maghiarofagă (magyarlalo). Dăcă acelă 
preotă pentru a atrage pe copii la scălă îi învăță și câte 
o doină său căutare națională, este urgisită sub cuvântă 
că i-ar învăța: „Se apuce arma în contra Unguriloril“. 
Așa se află aceste cuvinte tipărite în ,Budapest« Nr. 150 
anulă Domnului 1887. Totă in acăsta făiă și altele să 
serie că învățătorulă română din Tăuții de susă ar fi 
disă: »în aucjulă mai multora, că dânsulă nu se va li
niști pănă ce nu va bea sânge de Ungară.0 Apoi pe 
martori nu i amintesce cu numele. Calumnia, minciuna 
și nerușinarea unoră foi unguresc! nu cunosc-ă hotară.

Apoi decă totă acelă individă voiesce a lupta pen
tru deșteptarea și luminarea călturală a credincioșiloră 
săi in cadrulă legiloră năstre bisericesc! școlare și a ce
lorlalte legi sancționate de Maiestatea Sa, este împede- 
cată chiar de organele acele cari suntă chemate a res
pecta legile.

0 foiă ungurescă dice: ,A mi kbzigazgalasunk 
maga a botrăny* țMagyar Aliam Nr. 199, 1887), pero- 
mânesce: >administrațiunea ndstră însăși este scanda- 
lulă°. Cumcă aeăsta este așa vomă arăta pe largă în 
următdrele:

înainte de a intra în meritulă lucrului, premită 
următărele: primindu grațiăsa denumire la acestă o- 
fieiu aflaiu, că in scălele esistente, cari suntă basa deștep
tării nostre, din 140 copii abia se potă cresce 60 inși. 
Mă puseiu in înțelegere cu poporenii, atâtă în filiă câtă 
și în parochiă, ca în locuia acestora scăle să zidimă al
tele, căci a trecută timpulă când Românulă se crescea 
numai pentru servitori fără scălă și fără învățătură; adl 
scăla trebue să ne fiă mamă. Văijendă poporenii inte- 
resarea păstorului s’au plecată și așa în cea mai bună 
înțelegere >’au luată de senatele, școlare hotărîrile, ca în 
locuia acestora scăle, cari nici în parte nu corăspundă 
scopului și legiloră esistente, să zidimă altele. Așa a 
mersă lucrulă pănă a venită planulă și repartiția apro
bată prin Consistorulă nostru scolastică diecesană și 
pănă acea aprobare o făcui cunoscută din amvonă între 
poporeni.

îndată ce audi despre acesta notarulă de cercă, 
tătă afacerea năstră salutară luă o altă față. Densulă, 
care pote ar fi dorită să fiă aprăpe de reparlițiă, din 
care ar fi bine a tăiă câte o scrije, vă(jăndu-se depăr
tată, începu a turbura și agila pe organele sale și mai 
alesă pe judi, cu a c-ăroră consămțămăntă s’a făcută re
partiția, sub care și-au pusă și sigilulă loră comunală; 
ei și-au mai câștigată parte consângeni parte pe cei ce 
flueră în irundă.

Văcjendă aeăsta făcui pașii de lipsă în numele și 
din încredințarea senateloru școlare, cerândă la loculă 
competenta ca să se curme acăstă nelegiuire prin urmă- 
torulă recursă :

Nr. 77
1887.

Onor. Domnule pretoră supremă 1
In acea bună speranță, că abusulă jurmătoră, D ta, 

ca celă mai competentă, ilă vei resolva în modă justă, 
îmi țină de datorință a ți-lă face cunoscută.

Și anume, după cum sciu ai, cunoscință, că sena- 
tulă școlară gr. cat. română din Satu nou de susă în 
adunarea ținută la 28 Noemvre a 1886 a luată hotărirea 
ca în loculă scolei presente care e aprope ruină, și pe 
care și D-ta ai declarat’o de nefolosibilă, va zidi alta 
nouă și încă așa, ca să corăspundă in tăte legiloră de 
instrucțiune. § lă 9 ală articolului de lege XXVIII des
pre instrucțiune; din anulă 1876, apriată și destulă de 
chiară dice: „că comuna alege din senulă seu o corpo- 
rațiune, acesta este senalulă școlară, care se îngrijesce 
de edificarea sco ei, aranjarea și susținerea ei și a învă
țătorului, cum apare din §§. 42—142 ai articuiului 
citată.

Pe lângă tăte că aceste legi scolastice suntă sanc
ționate și puterea loră obligătăre esistă, se calcă în pi- 
ciăre din partea unui diregăloră, care dăcă dără ca cive 
liberă în stată n’ar respecta legea, ca diregătoră este o- 
bligată și chemată a o onora și a pretinde onăre și res
pectare și din partea altora, căci numai așa păte fi 
demnă de numirea: apărătorulă legiloră. Acăstă persănă 
oficiăsă din cestiune este D. Papp Zsigmond not. cerc, 
din Feneziu. Faptele acestuia săvârșite in Satu nou de 
susă contra hotărîrei de edificare a scălei voiescă a vi-le 
face cunoscute.

Nu scimă din ce răutate seu instinclă păcătosă,

FOILETONU.

o ktofte terieilâ.
de Maurice Regnold, traducere de Ioană E. Prodană. 

(Urmare.)

0 impulsiune, pe care Rene nu o putu domina, 
ilă împinse a prinde mica mână înmănușală a Ioanei și 
a o duce la buzele sale.

Se păru că ea nu observă aces'ă sărutare și con
tinua :

— Nu-mi potă da sema cum de voibescă cu d ta 
astfelă . . . Dăr îmi insufli încredere, îmi vii ca și când 
te-așă cunăsce de timpă îndelungată. . . încâtă așă pute 
să-ți mărturisescă tăte celea, că:I d ta ești bună, pe când 
ceilalți.. . .

Ea vorbea ărâșl, adâncindu-se în gânduri ca și 
când ar vorbi cu sine însăși.

Rene o asculta cu încordare s’ar pută 4'ce cu dra
goste. Totă ce aparținea acestei fete stranii ilă interesa. 
Frumseța ei, limbagiulă ei, intonațiunile vocei sale aveau 
ună caracleră, care o făceau a se deosebi com
pletă de Iote celelalte femei, pe cari le cunoscuse elă 
pănă atunci.

— Interiorulă nostru, reîncepu ea, e atâta de întu- 

necosă, tatălă meu e influințată de ună omă forte pe- 
riculosă, încâtă viitorulă mă îngrozesce . . . Atunci îmi 
dau silința să ml facă voiă, chiară pănă la nebuniă, ca 
să scapă de cugetele omoritore ... și de alte primejdii ce 
mi-se înfățișeză. . . Cum le-așă pute alunga infr’allă chipă 
dela mine?

— Ei bine Ioană, tu nu joci? se aucji vocea dulce 
a Măriei.

Ea venise de brață cu d-lă de Beaulieu ca să și 
afle sora.

Ioana tresări, apoi se rădică emoționată.
— Ai dreptate, ițise ea, am stată aici prea multă 

timpă . .. D-le Magnien, reeondu-mă în sala de bală.
Și Rene cu tînăra fată reintrară danțândă valsulă.

III.
Câteva persăne plecaseră deja; in Spa balurile nu, 

se prelungescă prea tare.
Lunga conversare a Ioanei eu Francesulă fusese 

remarcabilă.

— Se vede bine, că nu e aci căpitanulă Roncy, 
ițise o femeă slabă și bătrână vecinei sale, cu ună su- 
rîsă plină de răutate.

Cu atâtă mai bine pentru d-șăra Ioana, răspunse 
cealaltă, o personă grăsună și bine-voitdre. Ah! dăcă 

acăstă lungă conversațiune ar pute să fiă prefața unei 
căsătorii!

— A unei căsătorii! repeți cu ună tonă amară bă
trâna. Bine, creiJI că o să ia o fată atâtă de bizară, atâtă 
de compromisă ca Ioana de Werrieres, fire-ar ea chiar 
și avutâ? Și averea marchisului e mai multă decâtă pro
blematică.

— Nu cunoscl pe tatălu meu? dise Ioana danța- 
torului ei. Vino, voiescă să ’i te presenteză.

Rene se învoi și fu condusă de d-șăra de Werrieres 
spre galeria salei, unde erau câteva femei tinere, cari 
nu jucau. In apropierea uneia dintre ele ședea ună bă
trână, avendă ună aeră distinsă; elă nu conversa cu 
nimenea; der se distrăgea singură, lovindă mereu cu 
ună bețigașă în marginea ghetei.

— £tă-lă, <J*se Ioana, îndată ce’lă (țări, încrețin- 
du șl frumăsele sprincene; etă tatălă meu, visâză. Ea se 
opri dinaintea marchisului.

— Vei vede că nici nu mă va observa ... Ah! 
când e absorbită de visiunile lui, ai pută da la urechea 
lui cu pistolulă, și abia credă că ar <J>ce: Poftiți?

Și ea lovi cu latulă venfuarului (eventailului) său, 
brațulă marchisului..

— Tată, tjise ea, permite-ml să-ți presenteză pe 
d-lă Renă Magnien.
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notarulă amintită îndată ce a sciută că senatulă școlarii 
a hotărîtă c-a in localii bordemlui de scOlă din presentă 
va zi ii alia co:âspundălore atâtil legilorO câtă și cerin- 
țeloi ti timpului: indată a devenită nervoșii și a eruptă 
in contra celei mai nobile întreprinderi ca și cum i-ar 
ataca vr’ună interesă personală, edificiulfl menită pentru 
desvoltarea culturală.

Așa in 18 I) eemvre 1886 când a ținută adunare 
comunală publică in casa judelui, a eruptă contra edifi- 
cărei cjicendă: nimenea nu este îndatorată a suporta 
spesele edificărei, că densulă pe ori care ilă va mântui 
dela plălire, că densulă cu vr'o 600—800 11. ară fi in 
stare a ridica o scolă din lemnă, pentru ce atâtea spese. 
Fiindă in 4lua amintită săibătore șî’a alesă bine timpulă 
de a turbura, insă judele de atunci Miehailă Cinege l’a 
provocată cu umilință și cu multă respectă înaintea 
mulțimei ca să și mai astâmpere puținelă mânia, căci 
vorbesce in contra unui lu ru pe care însuși ară trebui 
să lu părliuescă. Ar trebui să scie 1). notară că pe 
stâgulă timpului din presinte este scrisă : cultură și îna
intare, dela acesta atârnă binele patriei și îndestulirea 
pop6re!oră.“ Mirosulă acestei vorbiri tulburătâre a so
sită și pănă la mine, ca la președintele școlară. La 
momentă m'a adusă in puțină perplexitate, însă cugetai: 
s. scriptură ijice: „de va păcătui contra ta fratele tău, 
mergi inustră-lă pe densulă intre line și elă singură; de 
te va asculta, ai dobândită pe fratele tău. Dâr de nu te 
va asculta atunci mai ia împreună cu tine pe unulă seu 
doi, ca prin gura a doi seu a trei martori să se întă- 
râscă totă cuventulă.“ Math. 18. 15, 16.

Conformă acestora îndrumări într’o epistolă privată 
și amicală l'arn provocată pe D. notară : să se lase de 
sofismele tulburătâre, cari strică unei cause comune, der 
nici că este trumosă a se amesteca in afacerile altora în 
a scormoni in ele, să învețe a rămânea în cerculă său 
de activitate; acesta o pretinde bună înțelegerea și pacea.

Cu siguritate sciu că rândurile mele le-a primită, 
nu însă sfaturile, căci in 7 a I. c. Avramă Mădărașă, 
judele comunală de nou ml-a amintită că 4eu nu scle 
cum se va cjtdi scola, că „onoratulă notară fOrte vor
besce in contra 4'direi și unii dintre omeni incepă a-i 
primi sfatulă.“

Onor, d-le pretore supr.l Precum apare din cele 
enumărate acestă oficiantă, fârte greșită conceptă are 
despre ceea ce-i este datorința și ca diregătoră cuteză a 
agita contra legei și tocmai atunci când stă față cu o causă 
(Orie însemnată, când iănsulă ar fi chemată ca prin 
tactă fină să lumineze poporulă, dela care își primesce 
pânea, ce este crescerea, ce demândă in privința acâsta 
legile sancționate de Maiestatea Sj. Căci potă ti legile 
cele bune de instrucțiune pe chârtiă, dâcă acele se atacă 
chiară din partea acelora, caii sântă chemați mai de 
aprOpe a-le esecula. Ar mai trebui să sciă d. notară, că 
înaltulu Ministru de Culte și în densulă trebue să dorâscă 
a vede ună oficiantă onorătoră de legi, și dela densulă 
încă trebue să aștepte că în cerculă său de activitate să 
facă atâta pentru deșteptare și crescere câtă pote, firesce 
bine, nu însă precum tace.

Scopulă său adevărată nu i-lă cunoscă, mai puțină 
sciu ce voesee a ajunge.

Destulă de bine scie d. notară, că planuiă și re
partiția școlei din vorbă a fostă suslernută înaltului nostru 
guvernă diecesană, și acesta ca foră supremă legitimă 
preste școlele nostre confesionale l’a întărită și aprobată.

Aceea sciu ce pâte ajunge prin tulburările sale, că 
adecă unii poporenl mai creduli nu voră lucra nici cu 
jugulă ni-1 cu luciulă de mână, ba voră fi și de aceia, 
cari nu voră solvi sumele repartite pe rendă, dâr și in 
urmă la acești bieți omeni li se adaugă greutate, ca dâră 
senatulă școlară este împuternicită, după legile statului, 
ca representațiune comunală in trebile comunale, așa și 
senatulă școlară își pâte împlini trebiie sale, pâte aduce 
hotărirl legitime, cari suntă obligătâre pentru toți aceia, 
cari se țină de acea confesiune. Prin aceste tulburări 
pote ajunge și aceea, că pre cei cari nu voră plăti re
gulată îi va ajunge esecuția; și acuma întrebă, ce bu- 
curiă va ave d. notară, că poporenii renitenți voră plăii 
și spese de esecuțiă? Seu dâră acesta ii este scopulă? 
Acesta este scopă de iotă greșită 1

Pentru aceea te rogă cu onâre Onor, d-le pretore 
supr.. ca în modulă prevâcjută în legi să iei la întrebare

pe d. notară pentru fapta sa necualificală și să țini cea 
mai strictă cercetare, senatului nostru școlară să-i dai 
deplină satisfacțiune, celui vinovată pedepsa meritată, 
căci din contră acestă procedură ilegală imi voiu ține de 
datorință a o face cunoscută Episcopului nostru diece
sană și Ministrului de Culte.

'leuții de susii, 8 Maiu 1887.
(Va urma.)

Afaceri locale.
Erl a arșii în suburbiulă Scheiu, si anume de astă- 

dată a arsă coperișuiă unei case pe Tocile lângă mâra 
lui Pellionis. Acesta este ală doilea focă întâmplată in 
limpă de o lună in numitulă suburbiu. Faptulă in sine 
că a arsă de două ori intr’ună timpă așa de scurtă nu 
e ceva estraordinară, der lucru cu totulă surprinejătoră 
este, că ună suburbiu așa de estinsă, unde clădirile suntă 
parte mare de lemnă și deci mai espuse focului, și unde 
e mai mare lipsă de apă ca în ori ce altă suburbiu, nu 
dispune de nici ună mijlocă de a pute imediată lua mă
suri de apărare contra focului. Pănă ce să sosâscă pom
pierii dela centrală, pote să încingă foculă o stradă in- 
tiegă. Chiar și in casulă de față pompierii au sosită, 
când din norocire foculă era cu totulă înăbușită, așa că 
pericululă se înlăturase, —■ negreșită fiindă că distanța 
dela centrală pănă pe Tocile e fârte mare. Destulă că 
ună suburbiu cu o 1500 de case pe o suprafață forte 
estinsă nu posede acolo în centrulă lui nici o pompă 
corăspundătore, care să pâtă fi folosită în asemeni ca
șuri de nenorocire. La o singură pompă vechiă nevo
iașă, cum avâu înainte vreme veciniile, e avisată a<ji în- 
tregă suburbiulă, pompă care precum au dovedită focu
rile din urmă, nu mai corespunde de locă scopului.

Nu înțelegemă, cum s’a putută ca comuna, care a 
procurată pompe pentiu celelalte părți ale orașului, n’a 
făcută pănă acuma nimică pentru Scheiu; nu înțelegemă 
de ce in acestă suburbiu să nu se afle ună deposilă de 
aparate necesare pentru întâmpinarea periculului, îndată ce 
se iveș’e, care, precum s’a văzută acum o lună, pâte 
lua dimensiuni enorme.

Ceea ce trebue să reclamă mă cu tâtă puterea în 
interesulă locuitoriloră din acâstă parte a orașului nostru, 
este că Scheiulă să fiă pusă în posițiă de a se pute a- 
păra ca succesă în cașuri de incendiu. De aceea atragemă 
atențiunea locuitoriloră din Scheiu, der și a administra- 
țiunei orașului asupra acestei urgente cestiunl, a căreia 
resolvare mulțămitâre nu mai sufere nici cea mai mică 
amânare.

Furnisare pentru căile ferate Camera comerciala 
și industrială din Brașovă aduce la cunoscința cercuriloră 
interesate, că din partea direcțiunei generale a căi: fe
rate ungare nordice din Budapesta s’a publicată concursă 
cu oferte, pentru fnrnisarea materialului necesară și obiec- 
teloră din inventară pe anulă 1888, pe diua de 30 
Noemvre a. c. 12 âre din di.

Amărunte se dau în cancelaria camerei comerciale 
și industriale. Totă acolo se potă vede listele de ma 
terialulă necesară pe 1888 pentru calea ferată ungară 
vestică și pentru căile ferate Budapesta—Cinci biserici, 
MohacI—Cinci-biserici și r. priv. cale Cinci biserici— 
Barcla.

SC1R1 TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.«)

AGRAM, 22 Octomvre.— După cum spună 
foile oposiționale, Crnadak, vice-primarulQ Âgra- 

mtilui, cu totă conclusulfl de a se sista, ar fi de
pusă adressa consiliului comunală în cancelaria 
cabinetului, unde a fostă primită.

MUNCIIEN, 22 Octomvre. — Ună auto
grafă alu prințului regentă cătră intendantulă 
generală ordonă să se represinte în curândfi la 
teatru dramele lui Schack și Heyse,

DIVERSE.
Economicii — Cine n’a observată, că pomii și mai 

alesă prunii, în giurulă cărora s’a înțelenită pământulă, 
stagnâză în crescere, li se usucă ramii și în câțl-va ani 
se prăpădescă. — Acâsta o causâză înțelenirea, deci pen
tru a scuti pomii contra acestei atrofiări, e bine și de 
lipsă, că tomna să se sape în giurulă pomiloră in esten- 
siune cela puțină de ună metru. In fierbânțâla verei po- 
mu ă are necesitate de multă apă, pentru aceea trebue 
să ne îngrijimă, ea slratulă inferioră a solului se sbâ în 
sine ună cuantă suficientă cu ocasiunea ploiloră abun- 
dante; ceea ce cu atâtă e mai de lipsă atunci, când 
stratulă superioră ală solului este înțelenită, deârece e 
deplină eronată părerea, că solulă e scutită de evaporare 
prin țelină, după ce este constatată, că solulă înțelenită 
evaporâză mai multă ume^ială, decâtă celă neînțelenită.

S’a demustrată prin esperiință, că în decursă de 5 
luni de vâră a evaporată de pe ună jugără înțelenită cu 
800‘ cubice mai multă, decâtă de pre altulă neînțelenită, 
carele pre calea capilarităței nu pote evapora atâta apă, 
câtă evaporeză frunzele. Solulă înțelenită pentru aceea 
arată mai umedă, pentru-că râdăcinele sugendă umeijâlă 
din straturile interiore, o parte din aceea o dau stratu
lui superioră — Mărimea evaporărei depinde multă și 
dela natura solului, căci multă diferă d. es. solulă argi- 
losă de celă humosă etc. Pentru pomi altcum este dau- 
năciâsă nu numai țelina, ci ori și care altă plantă, a 
cărei rădâcini străbată afundă sâu suntă dese, de unde 
nu este consultă a sămăna printre pomi luțernă, morcovi, 
napi, etc.

De multe ori se întâmplă de porni frumoși și bine 
crescuți nu rodescă, și acâsta o vedemă mai alesă la perl 
și meri. In casulă acesta se pâte ajuta așa, că la ună 
pomii de 8—10 ani săpămă în giură de trunchiu la una 
distanță de P/a—2 metrii ună șanțu lată de două 
arșâuă și afundă de 1—l’/a metru, tăiămă rădăcinele, 
ce cadă în cal.a săpărei, apoi astupămă șanțulă cu pă- 
mentă mai slabă.—Acâsta lucrare încă sâ se facă tâmna. 
După căderea frunijeloră e bine sâ se ungă pomii cu vară 
subțiată, pentru-ca să-i scutimă contra insecteloră, ce 
caută refugiu prin cOja loră și în contra răului, ce-lă cau- 
seză ierna temperatura alternantă; când adecă frigulă se 
schimbă cu căldura ; în care casă cu deosebire partea de 
cătră sudă a pomului sufere multă, ceea ce se pâte vedâ 
pre câja cea sfârticată în acea parte.

Decă cuiva nu-i vine bine la ochi colârea albă a 
varului, atunci pâte mesteca in elă funingine, cenușe, Iută 
și balegă, tâte aceste astfeliu amestecate, încâtă să resulte 
din ele una ciruială, carea cu ajutoriulă unei perie să 
se potă unge pe trun.hiulă pomiloră. — Acâsta scatesce 
pomii și în contra iepuriloră. — (F6ia bisericiscă și sco
lastică).

Cununiă. — D lă Oscar Fiala, oficială-comptabilă 
și subhcotenenlă in reservă, își va serba cununia sa cu 
d-șâra Ermina Schăser Marți în 25 Octomvre la Orele 
4‘/s în biserica protestantă din cetate, în locă.

Editoră și redactorii responsabilă: l)r. Aurel Murosiauu.

Tinărului i se închină cu respectă, și rădicându-șî 
capulă ptivi în ochii marchi-ului. Ochii lui injectați de 
sânge rătăciau ca ai unui lunatică și lui Benâ îi veni 
îndată prin minte că elă s’afla in fața unui nebună.

Dâr marchisulă îndată ișl reveni în ori; trăsăturile 
lui tine ișl luară forma; elă surise plăcută, și începu 
vorba cu plăcerea și urbanitatea unui omă din timpulă 
celă mai modernă.

— Dorescă a ți face cunoscința . . . Numele d-tale 
nu-ml este cunoscută ... De sigură nu ești de origine 
din mica nâstră Belg'ă. . . .

— Intr’adeveră, domnule marchisă, sunt Francesă.
— In casulă acesta pote ți ar plăcâ să ne vetjt 

frumâsele nOstre moșii dela [eră. Decă vei veni erășl la 
țâră pe timpulă vânatului, așă fi încântată, să te potă 
primi în castelulă meu dela Sombreffe . . .

— Da, d-le, decă imi voră permite ocupațiunile.
— A! d-ta ești ocupată .... Nu ești omil de 

litere, spereză 4ise marchisulă, și corigându-se cu 
ună aeră furiosă continuă: Pe âmenii de litere îi de- 
testeză ...

__ Nu, nu, domnule, n’am publicată de când sunt 
nici o iotă. . . . Sunt numai ingineră.

_  Ah! acâsta e altceva! 4'se marchisulă liniștin- 
du-se. Apoi îndată ișl plecă ârăși capulă și recăiju in 

visurile sale.

— Să mergemă de aici, cjtse tinărului Ioana, 
lăsându-șl cu fineță mica ei mână mănușată pe bra- 
țulă lui.

— Așa der d-ta ești ingineră. . . . Câștigi muîțî 
bani? ilă întrebă ea cu ună tonă curiosă, privindu lă 
aspru în ochi.

— Oh! nu, ijtse Rene suspinândă, încă nu; pOte 
mai târijiu. . . .

— Insă aceea va fi prâ târziu, dise ea cu ună ac- 
centă straniu.

Apoi ea încercă a surîde.
— Vino să ne reîntoarcemă lângă dâmna de 

Brissac.
Și Renâ punându-se cu totulă pe gânduri, voindă 

a ghâci ceea-ce avea să însemne cuvintele Ioanei: »a- 
ceea va fi prâ târziu,“ o reconduse lângă văduva, care 
era privită ca conducătârea d-șoreloră de Werriâres, și 
care își împlinea sarcina cu tâtă eleganța, traclăndă în 
modă batjocuritoră cu Omenii de orl-ce vârstă ară fi 
fostă, cari se aflau în jurulă ei.

IV.
După ce Renâ s’a reintorsă in Franța și șl-a vă- 

4ută âr de lucrurile sale de mai nainte, nu’și puîu abate 
gândurile dela frumâsa tînără a cărei cunoscință o fă
cuse în Spa. Elă a părăsit’o fiindă convinsă că, dâcă 

ma: rămânea lângă ea, acâstă încântătâre fală i-ar fi 
răpită inima: elă își blăstăma miseria care îi luase ort 
ce speranță de a șl-o putea face soțiă .

Insă o împregiurare neprevă4ută îi transformă vi- 
âța. Ună consângână îndepărtată, pe care nu-lă vă4use 
nicl-odată, muți lăsându-i moștenire tâtă averea sa.

îndată ce Rene audi acâstă veste, își 4ise că, dâcă 
i-ar succede să fiă iubită de Ioana, acum nu ară mai 
întâmpina nici ună obstacolă materială care să li se 
pună ’n cale. Bucuria ce-i cuprinse inima d’odată, chiar 
și numai credința în speranță, ilă făcu se recunoscă 
totă puterea sentimentului pe care ea ilă inspi
rase deja.

Be când elă își sfărîma capulă, căutândă să afle 
mijloculă celă mai bună, pentru a sâ putâ întâlni cu tî- 
năra fală, âtă că primesce dela marchisulă de Werrieres, 
căruia își 'ăsase adresa, o serisâre, in care i se aducea 
aminte că era așteptată la Sombreffe, unde vânătărea 
era să se încâpă.

Renâ primi învitațiunea, anunțândă numai că era 
în doliu, in urma morții unui consângână ală său, însă 
fără a vorbi de averea ce avea s’o ere40scă, și într’o 
diminâță a lunei lui Noemvre plecă spre Belgia.

(Va urma.)
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Suriul u ia burai do Viona Bursa <le Biicuresci.
din 80 Octomvre st. n. 1887.

Rentă de aurii 5°/0 ... 99 10 
Rentă de hârtiă 6’/0 . . 86.—
împrumutului căiloră ferate

ungare..........................149.25
Amortisarea datoriei căi- 

lorfl ferate de ostil ung.
(1-ma emisiune) ... 9650

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostil ung.
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostil ung.
(9-a emisiune) . . . .112 — 

Bonuri rurale ungare . . 108.70 
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4.— 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișfi.............................. 104.—
Bonuri cu cl. de sortare 104 — 
Bonuri rurale transilvane 104 25

Bonuri croato-slavone . . 104 25
Despăgubire p. dijma de 

vino ung........................ —.—
Impruuiutulâ cu premiu 

ung.................................. 122 80
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123 25 
Renta de bărtiă austriacă 89 35 
Renta de arg. austr. . . 82 60
Renta de aură austr. . . 111 50 
Losurile din 1860 . . . 135.25
Ac(iunile băncel austro-

ungare •........................ 887 —
Act. băncel de credită ung. 284.75
Act. băncel de credita austr.283.70 
Argintulă —. — Galbinl

j împărătesei ................. 5.93
Napoleon-d’orI .... 9 93

i Mărci 100 imp. germ. . . 61.40 i 
Londra 10 Livres sterlinge 125 50

Cota oficială dela 5 Octomvre st. v. 1887.

Cursulu pieței Brașovu

din 21 Octomvre st. n. 1887.

Cump.

Renta română (5%). 93l/a
Renta rom. amort. (5°/0) 96—

» convert. (6°/0) 91 —
îtnpr. oraș. Buc. (20 fr.) 34—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 105—

,, (5»/o) . 91’/4
• » urban (7°/0i . . 103—

» (6’/0) - 96—
• . • (5‘/0) . 871/,

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

♦ » » Națională -------
Aură contra bilete de bancă . . 14.1/,
Bancnote austriace contra aură. . 2.03

SD

Umedeala, frigu.lt! I 
nu vatemă!
impermeabile, căldurose. durabile și ad

mirabilii de eftine suntă

JACHETELE 
(,,Burger“-Jacken) 

de lână împletite, de postavu și de Loden, cari 
se potrivescQ forte frumoiO, pentru tomna și 
ernă. pentru Domni, Domne, băețî și fete, tote 
cu prețuia egala de fi. 1.80 în 1. calitate îm
pletite. Aceste Jachete suntu pentru toți omenii 
celu mai necesara vestmentu, și se află gata 
în culorile cenușiu, cafeniu, surd, [melirt] drapa,

hordou, albastru și negru. Cine portă o asemenea Jachetă este ferita de frigă, pentru că se 
strînge bine pe ori ce corpii și talia, conservă o căldură potrivită și suntu de o valore ne 
prețuibilă. Afară de cele menționate cu fl. 1.80 se mai află încă două soiuri mai fine:

Din lână-Zenhir împletite
desu si căldurose
fl. 3.25.

]>iu 1‘ostavS și Loden în ca
litate călduros:! pentru erilă

fl. 5.10.
Ca măsură este suficienlu a atâta grosimea pieptului. — Se triinitfl contra rambursa numai de

Z. FEKETE, Kleid.er-V’srsentl’j.ng.
Wien, Hundsthurmerstrasse Nr. 18/59. 4—12

vend.

9.*/a
97—
92—
36—

106—
92*/.

104—
97—
88>/2

15.—
2.04

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.56 Vend. 8.53

Argint românesc.................. » 8.50 • 8.55

Napoleon-d’orI...................... > 9.87 » 9.92

Lire turcescl........................... V 11.21 » 11.28

Imperiali............................... * 10.21 » 10.36

Galbeni.................................... > 5.86 » 5.90

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

n ’ » 5°/0 • Ti 98.— - 99.—

Ruble Rusesc!....................... > 109.— » 110.—

Discontulă ... 7— 10°/9 pe ană.

Carne de vită
bună și prospetă

§ Kilo 30 cr., așa der cu 4 cr. mai eftină ca 
w în orî-ce altă măcelăriă, se capetă de Sâmbătă 
XX încolo 22 Octomvre a. c, în prăvălia de sub 

casa sfatului. i_2

8&
8
Ai

♦V
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ANUNCIU
Pentru o moșia din România, nu departe de 

București, se caută 6 bărbați tineri și o temea, 
cari se priniescti cu o leafă de 100 fl. pe an ti dându- 
li-se și banii de drumfl. Aceștia trebue se fiă Români 
și se se priceapă bine la munca câmpului.

Cei ce voru dori se fiă primiți în condițiunile de 
mai susu la memorata moșia se se adreseze la Admi- 
nistrațiunea „Gazetei Transilvaniei/

3—3
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AMICULU FAMILIEI, piară beletristică și enciclo- 
pedică-literară cu ilustrațiuni, Cursulu XI. — Apare 
In 1 și 15 di a lunei în numeri de câte lVj—2*/a cole 
cu ilustrațiuni frumdse; și publică articlii sociali, poe- 
siă, nuvele, romanuri, suvenir! de călătoria ș. a. — 
Mai departe tracteză cesliuni literare și scienlitice, cu 
reflesiune le cerințele vieței practice; apoi petrece cu 
atențiune viăța socială a Româniloro de pretutindenea, 
precum și a celorlalte poporațiunl din patriă și străi
nătate; și prin umoră dulce și satiră alesă nisuesce 
a face câte o oră plăcută lamiliei strivite dc grijele 
vieței; și peste totă nisuesce a întinde tuturora indi- 
vidiloră din familiă o petiecere nobilă și instructivă.
— Prețulă de prenutnerațiune pe anulă intregă e 4 fl. 
pentru România și străinătate 10 franci — lei noi, 
plătibill și în timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN. Revistă biserieescă, scolastică 
și literară. Cursulă XIII. — Apare în broșuri lunare 
de câte 2’/4—3*/* cble; și publică articlii din sfera tu
turora sciințeloră teologice și intre aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, serbălorî și diverse ocasiunl, — 
mai departe studii pedagogice, didactice și scientifice- 
literari. — Prețulă de abonamentu pe anulă intregă 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — iei noi, plă- 
tibili și in bilete de bancă și în timbre poștali.

A se adresa la „Cancelaria Negruțiu în Gherla
— Szamosujvâr, unde se mai allă de ventțare și ur- 
mătbrele cărți:

Puterea amorului. Nuvelă
vinară. Prețulă 20 cr.

Idealulu pierdutu. Nuvelă 
Z Rovinară. Prețulă 15 cr.

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

Fontâna dorului.
Simu. Prețulă 10 cr.

Codrenu craiulu
Simu. Prețulă 10 er.

Elu trebue să se însore. Nuvelă de Mat ia Scliwartz 
traducere de N. F. Negruțiu Prețulă 25 cr.

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

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

Tipografia ALEXI, Brașovâ.

originală de Paulina

I

Unii volutnă 
103 poesii bine alese .și a- 
(dela 1 fl. 20 cr. la) 60 cr. 

poesii poporale culese de 
Ună volumă din 14 cOle.

C.
Nuv.lâ originală. — 

— de l’ati-

♦

Prețulă 15 cr.
Nuvelă poporală

codrului. Baladă

de (ieorgiu

de Georgiu

Publicatiunile „CANCELARIEI NEERUȚ1U,"
9 — GHERLA — SZ.UJVÂR. — ’

Probitatea în copilăria. Schiță din zfera educa- parandiall), a învățătorilor^ șt a altoră bărbați de scb'.ă, 
țiunei. După Ernest Legouve, membru ală academiei, 
francese. Prețulă 10 cr.

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

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

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

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

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

Poesii de Vasiliu Ranta-Bulicescu.
de 102 pagine, cuprinde 
rangiate. Prețulă redusă

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

Tesaurulu dela Petrosa seu Cloșca cu puii ei de 
auru Studiu archeologică de D. 0. Olinesdu. Prețuia 
20 cr.

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

Renascerea limbei românescl in vorbire și scriere 
invederită și aprețială de Dr. Gregoriu Silaș'. (Opă 
completă ) Broșura 1. II. și III. Prețulă broș. I. II. 
câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. T6te trei împreună 
costau 1 fl. v. a.

Biblioteca Săteanului Română. Cartea I. II. III.
IV. cuprincțendă materii f6rte interesante și amusanle. 
Prețulă la t6te patru 1 fl., câte una deosebită 30 cr.

Biblioteca familiei. Cartea 1. cuprindă materii
forte interesante și amusante. Prețulă 30 cr.

Colecte de Recepte din economiă, industria, 
merciu și cheniiă, pentru economi, industriași și 
mercianțî. Prețulă 50 cr.

Economia pentru scâlele popor, de T. Roșiu.
II. Prețulă 30 cr.

îndreptară teoretică și practică pentru învăță- 
mentulu intuitivă în f'olosuiă eleviloră normali (pre- esemplară legată e 15 cr.

de V. Gr. Borgovană, profesorii preparahdială. Pre
țuia unui esemplarO cu porto francată 1 fl. 80 cr.
a. In literatura nâstră pedagogică abia allămă vre-ună 
optl, întocmită după lipsele scoleloră nbslre în măsura 
în care este acesta! pentru aceea îlă și recomandămă 
mai alesă Directoriloră și învățătoriloră ca celoră in 
prima liniă interesați.

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

Manuală de Gramatica limbei române nentru sca
lele poporali in 3 cursuri de Maximă Popă profesoră 
la gimnasiulă din Nâsăudă. — Manualulă acesta este 

- aprobată prin înaltulă Ministeră de cultă și instruc
țiune publică cu rescriptulă de dato 26 Aprilie 1886 
Nr. 13193. — Prețulă 30 cr.

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

Carte conducetore la propunerea calculărei în 
scola poporală pentru învățători și preparantțL Broș. 
I. scrisă de Gavrilă Trifu, profesoră preparandială. 
Prețulă 80 cr.

Cele uiai eftine cărți ile rugăciuni.
Mărgăritarulă sufletului. Carte bogată de rugă

ciuni Ș‘ cântări bisericești forle frumosă ilustrată. Pre- 
țulă unui esemplară broșată 40 cr. legală 50 
gală in pânză 60 cr. legată mai fină 60, 80, 
1 fl., in legătură de luxă 1.50—2.50.

Miculu mărgăritaru sufletescu. Cărticică
găciunl și cântări bisericescl — frumosă ilustrată pen
tru pruncii școlari de ambe secsele. Cu aprobarea 
jurisdicțiunei sup. bisericescl. Prețulă unui esemplară 
broșată 1- cr., — legată 22 cr., legată în pânză 26 cr.

Cărticică da rugăciuni și cântări pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Cu mai multe icone fru- 
mose. Prețulă unui esemplară trimisă franco e 10 
cr.; — 50 esemplare costau 3 (1.: 100 esempl. 5 fl.

Visulii Prea Sântei Vergure Maria a Născetorei 
de D-deu urmată de mai multe rugăciuni frumăse, Cu 
mai multe iedne frumâse Prețulă unui esemplarO 
espedată franco e 10 cr.. 50 esemplare 3 fl., 100 esem
plare 5 11. v. a.

Epistolia D. N. Isusu Christosă. Prețuia unui

cr.
90
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