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Pe anfi 40 fr., pe șâse luni 20 fr., pe trei luni 10 franci.

ANULU L. AHUNTICRILE:
O seriă garmond fi cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicare

Rcr.'sari ne'ranoBTe «u S0 prlmaiou. — danuaorlpto nu io retrimită.

NK 226 Mercurl, 14 (26) Octomvre. 1887.

Din o ansa S-tel sărbători de mâne dlarulu nu va 
apare până Joi sera.

Brașovu, 13 Octomvre 1887.
Ptinemu sub ochii cetitorilor^ noștri o co

respondență, ce De vine din Sălagiu, și care ne 
descrie uneltirile de maghiarisare și prigonirea 
Româniloru din acestu comitatu. Acesta cores
pondență pusă alături cu corespondența din Tăuții 
de susu, comitatulu Sătniarului, ne dă o icdnă 
viuă despre pericululu ce amenință aceste doue 
comitate, în cea mai mare parte românesc!, din 
partea maghiarismului violentă:

De sub Meseșulu Ardealului, (Sălagiu) Octomvre 1887.
»Principiis obsta....<

1.
Furia de maghiarisare odată isbucnită sub 

pblele bătrânului Meseșă merge ca lavina din ce 
în ce crescendu.

Sc61ei maghiarisătdre din Buciumi îi urmezi 
scdla froebeliană din Trăsnea (Ordogkut), întoc
mai precum ne spusese dascălulu Fodor Daniel 
în pamfletulu său de mai anu.

Ni se spune în față că ținta e: maghiarisa- 
rea Valahului și că în 10 ani în oficii, nici la 
administrațiune, nici Ia justiția, Română nu se 
va mai găsi. Asta pe la noi mai cu șir cu- 
semă notarilor!! de română li se cântă, de cari 
pănă erl-alaltaeii avămu unii numără frumoșii. 
Câți numai voril pută voril destitui, ăr pe cei
lalți îi voru pune în pensiune.

Va să dică, peste 4ece ani ann'1 * * * * * 7 8 9 av^ 86 ne 
luămil rămasă bună dela viăța năstră română, 
să ne despărțimă de obiceiurile năstre străbune 
și îmbrăcândă țundra lui Atila, să ne punemă 
pinteni la opinci, pene lângă clăbăță și să în- 
cepemu lumea de înfrățire a poeticastrului hă
băucă Bartok Lajos.

în causă scolastică. Nu numai, ci și d-lă pretore supr.
ține de îngreunătdre decisiunea, deși scdla—corăspuntjălăre 
legiloră și disposițiunilora mai înalte, în preță de 1200 
fl. cu prestațiunile de jugă și mână — nici când nu este 
scumpă. Scăla de sub întrebare deja ar pută să fiă ji- 
dită și acesta ană scolastică l’ași fi putută începe în aceea 
că materialulă fdrte frumosfi s’a adunată; der în acăstă 
activitate pacinică a năstră, poporulă, conturbată de no
tară, nici aceeaj’nu scie, cine este dâră adevăratulă con- 
ducătoră ală lui în acestă afacere.

Cu durere trebue să vădă, că și pre lângă cea mai
bună voință, am să conducă pe școlari și mai departe 
în o astfeliu de scolă, în care dintre 70—74 obligați de 
a frecuenta scăla nici 30 nu încapă cum s’ar cuveni, și 
în care acum ’i și plouă pe școlari. Și pre lângă tăte 
aceste pretorele supremă în locă să se nisuiască a da 
deplină valore decisiuniloră înaltului guvernă episcopescă 
și senatelorO școlari, micșorândă auctoritatea acestoră
foruri, i-au îndrumată pe cei câțl-va locuitori de față — 
ca prin decisiune — că ei (Ungurii) au să țină adunare 
și precum voră decide ei, așa să se edifice scăla. Așa 
deră este superflu senatulă scolastică și nici decisiunile
foruriloră nostre supreme n’au valore! ?

7. Că notarulă cercuală într’adevără a tulburată și 
agita'u este faptă, căci acea scrisore, care a compus’o in 
10 luliu, a trimis’o judelui comunală din Tăuții de susă 
ca densulă să corteșescă pentru aceea subscrieri; acela, 
fidelă, și-a împlinită porunca, căci în formă oficiăsă in
vita la sine pe'locuilorii gr. cat. din comună prin sub- 
jude, și pre cei de față ’i provoca ca acea scriplă trebue 
să o subscrie, rjicendă că apoi n’a fi așa scdlă cum vo- 
iesce popa și senatorii școlari! Dintre cei de față unii 
au și subscris’o (respective au pusă degetulă pe cruce) 
fără să aibă cunoscință deplină despre conținutulă ace
leia, precum apriată arată declarațiunea aici sub h) ală
turată.

Și notarulă este destulă de cutezătoră a afirma, că 
poporenii l’ară fi provocată la concipiarea acelei scrisori, 
deși din contră, densuM i-a provocată să o subscrie, ba 
— după cum se vede—în modă păcătosă i-a și sedusă. 
In fața unei hotărîri a unui foră mai înaltă, datoră este 
notarulă ca oficială administrativă a-i îndruma pe credin
cioși la respectarea și ținerea aceleia, ăr nu a-i împinge 
contra ei.

8. Câtă de fidelă a împlinită judele comunală în
drumarea primită, apriată arată declarațiunea sub i) ală
turată. N’a fostă destulă că a provocată pe credincioși 
să subscrie scripta trimisă, ci pre poporenii mai conscien- 
țioșl în parte i a și amenințată, ijicendă între altele: „voi 
vă temeți de preotă, voi pentru aceea nu voițl a subscrie 
acâstă scriptă, pentru-că v’a alesă de curatori, ce ?—Voi 
nu voițl binele poporului?11 etc.

9. Eu, ea preside ală senatului școlară, în scripta 
de sub nr. 77 numai agitarea poporeniloră din Satunou 
de susă o făcui cunoscută d-lui pretore, și nici printr’ună 
cuvântă n’am amintită Tăuții de susă. Pre lângă tdte 
aceste d. notară a aflată de bine a seduce și pe popo
renii de aici; apoi acesta nu este ore agitare? După 
conceptulă meu, și credă că și ală altora, este agitare, 
căci a agitată și iritată poporulă in contra unei afaceri 
maiestăse.

Ară trebui să scie d. notară ca oficială, că culti
varea poporului și cultura civiloră este basa inflorirei pa
triei. A vorbită insă în contra unei afaceri in care nu 
este în curată nici cu planulă, nici cu repartiția. Ar 
trebui să scie mai departe, că în acestă privință mai îna
inte de Iote trebue să ținemă în sâmă ordinațiunile și 
legile instrucțiunei, precum și acele îndrumări ministeriale, 
caii se referescă la edificarea scoleloră poporale. Așa eu 
și senatele școlari, precum și forurile nâstre scolastice 
mai înalte numai cu respectarea deplină a acestoră legi 
și îndrumări voimă a edifica, și nu dorimă, mai pu
țină voimă, a seduce poporulă ca să-și jerlfâscă su- 
ddrea cruntă în dre-carl tjidirl nefolositâre. Și pe lângă 
tote aceste notarulă numită e destulă de îndrăsneță a 
afirma, că poporenii din neîncredere față de persăna mea 
n’ar voi a edifica scolele. Poporulă e bună, însă cine 
ilă seduce prin asemenea subscrieri, acela într’adevără 
este demnă de pedepsă, âră nu de o absolvare simplă.

După aceste rogă pe onoratulă oficiu vice-spanală

Și clinică în astă privință utopiștii nu glu- 
mescu evenimentele ce se desfășură în Selagiu 
ne lasă a conchide.

Românulă e bunii, când au lipsă de elă să 
alăgă deputată maghiară și când vine înhămată 
spre acestă scopă de notari ii la Pap Iauos din 
Cizeriu, Illes din Sîgă, Pap Vasilie din Băni- 
șoră, Pap Petru din Stîrci etc., așa că fișpanulă 
Baranyi la alegerea trecută nu s’a sfiită a de
clara în publică, că „acestă poporă bună și 
blândă a mântuită ondrea comitatuluie bună 
și blândă poporulă când trebue să plătdseă darea 
și să supdrte greutățile comitatului (din cari 
părți cadă pe umerii lui); der când e vorba ca 
în privința limbei să i se facă și lui dreptate, 
atunci același poporă română devine ună ba- 
gagiu, cu care în astă privință nu se pdte sta 
de vorbă.

Românii selăgeni în privința națională suntă 
striviți, limba și drepturile limbei lorii nu li se 
respectdză nicidecum, nici chiar de celă mai sim
plu notară; ba în timpulă din urmă și matricu- 
lele se ceră dela preoții români a se scrie în 
limba maghiară și suntă esemple unde chiar și 
unu protopopu, anume Teodoră Popă din Orte- 
lecă fu pedepsită cu amendă în bani, pentru că 
a cutezată a eda românesce estrasele din matri- 
cula romândscă, cerute pentru cei dela miliția, 
în a'tu casă cam analogă era să o pățdscă preo- 
tulă din Buciumi I6nă Negreanu. Recursele în
dreptate în astă privință la locurile mai înalte 
ne vină respinse, încâtă stai și te uimesc! de 
atâta cinismă cutezătorii și ne mai aurită.

Administrațiunea comitatului e curățită de 
Români, afară de ună asesoră trecută ca prin 
urechile acului, nici măcară ună simplu scriitorii 
nu avemu. Limba română, încependă dela fi.ș- 
panu, viceșpană, notari comitatensi, fiscală și pănă 
la celă din urmă scriitorii e nepricepută de ei, 
așa că, venindu bietulă Română în centru spre 
a’și căuta de multele treburi, nu are cu cine să 

se’nțeldgă, și urându-i-se de a merge dela Pilată 
la Caiafa, în urmă se satură (și merge mâhnită 
cătră casă.

Notarii din comune mai mare parte au fostă 
Români, de acum înainte însă nu voră mai fi, 
deși poporulă afară de românesce altă limbă nu 
scie. In contra acestoră ființe urgisite s’a înce
pută o gdnă ne mai aurită; fișpanulă, viceșpa- 
nulă, inspectorulă de dare se întrecă cu corni- 
siunea administrativă în a necăji și a scdte din 
postă pe bieții notari de română, de ar fi fostă 
pănă aci cu cea mai bună purtare; cercetarea 
disciplinară se începe ca din senină, și dâcă e 
de lipsă, pe lângă suspendare dela oficiu și bene
ficiu, cercetarea ține ani, ca să nu 4ecî
ani. Aici scopulă e vădită, căci respectivii ne- 
putândă trăi fără lăfă, la ună ană ori doi trebue 
să abcjică și să-și caute altă subsistință. Așa se 
întemplil lui Alexandru Oprișă, fostă notară în 
Creaca, lui Filipă, fostă notară în Supură, lui 
Băicană, fostă notară în Biușa, lui Ghițiu, fostă 
notară în Bicață etc.

Alegerile de notari în comitată se întâm
plă așa, că decă concurentulu e Românii, fiă 
mai harnică ca sorele, în candidațiă nu e ertatu 
să viă. Acâsta apriată s’a văr} u tu la alegerea 
de notară în Creaca și Sălsigă, unde poporului, 
cu călcarea dreptului său de alegere, îi fii im
pusă ca notară ună streină, pe care nu l’a voit; 
dâr fimdă că așa au voită fișpanulă și viceșpa- 
nulă, deși recurențl români la acestă postă, cu 
praxa de decenii, au fostă pănă în cinci.

Astfelă se respectâză în Selagiu legea pen
tru egala îndreptățire a naționalitățiloră, cu care 
se laudă Ungurii în fața lumei!

Fapte patriotice.
Teuții de susii, Octomvre 1887. 

(Fine).

Pentru mai apriata înțelegere a lucrului, lasă să 
urmeze aci in totă cuprinsulă ei scripta adresată preto- 
relui supremă :

Nr. 111
1887.

Stimate domnule Pretore suprem 0 '
După ce sunt în curată despre direcțiunea cercetărei 

de adi, am ondre a insinua protestă în contra conlinuă- 
rei aceleia în următârele:

1. In causa scdleloră gr. cat. române din Satunou 
de susă și Tăuții de susă, eu, ca presidele senatelorO 
școlari și direetorulă acelora, am purcesă conformă legi- 
lorâ, in deplină înțelegere cu senatele școlari, m’am miș
cată în acela cerca de drepta, care ni la dau nonă, con
fesiunilor^, legile sancționate.

2. Pașii noștri tăcuți în acestă direcțiune, din partea 
torurilora nostre supreme confesionale ca dispo-ițiuni le
gale au fosta aprobate, așa incâta acelea înaintea foru- 
rilora administrative comitatense, numai ea obiecte ese 
cutive pota figura, și nici la una casă nu pota fi obiecte 
de cercetare și polemisare.

3. D la pretore suprema trebue să scie din scripta 
sușternută prin m; ie in 9 Maiu nr. 77, că în contra a- 
cestora disposițiuni legale în Satunou de susă s’au tăcută 
agitațiuni în contra legiloră și în genere in contra des- 
voltărei crescerei poporale; și d-lă pretore în locă ca 
aceste agitațiuni ilegale in cadrulă oficiului său să le fia 
impedecată, din negligință păcătosă a dată timpă și oca- 
siune, ca agitațiunea să se estindă, și așa să se facă acta 
ce invălvă pedepsă, acta în contra forului nostru supremă 
și a disposițiunilora lui legale.

După aceste îmi țină de datorință a insinua acesta 
protestă in contra continuărei cercetărei pornite in acestă 
direcțiune, seu dăcă cercetarea pe lângă tbte acestea s’ar 
efectui, declara că voiu fi silita a cere procedura crimi
nală și in contra d-lui pretore supremă, ea în contra 
unui funcțiunară administrativă, ce abușăză cu puterea 
sa oficiâsă și este complice in agitațiunea illegală.

leuții de susii, 17 Augusta 1887.
6. La protestulă acesta d-10 pretore supremă mi a 

trimisa decisiunea alăturată aici in originala sub 7), în 
care năgă fățișa că n’a ținută inves'igațiune „nici in causă 
bisericăscă nici scolastică»; așa ar fi trebuită să fiă, der 
precum evidenta se vede din declarațiunea alăturată aici 
sub g), a ținuta d-la pretore supremă investigare și încă 
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să iâe în eonsiderațiune aeestă apelațiune și pe tulbură
torul!, care, părăsindu-și cercul! său de activitate și 
decisiunile legale ale alt oră oficii le desconsideră, ba încă 
este destulă de lără obraz! acele deeisiuni e le numi 
ilegale, să-lă pedepsesc!, eră pe mine să mă absolveze 
de sub pedepsa de 4 fl.

In Bne mă rogă ca să-lă îndrumați la respectarea 
iegiloră sancționate pentru instrucțiune, și dispusețiu nb- 
acelora să le Iacă cunoscute poporeniloră, căci nu pen 
tru aceea să susține din sudărea poporului, ca pre aceia 
să-lă împedece dela progresul! culturală.

Mai departe mă rogă a îndruma oficiile nostre ad 
ministraționale, ca in afacerile și hotăririle nâstre legale 
să ne fiă spre ajutoră, și decisiunile forurilor! năstre su 
pieme bisericescl să le țină in deplină respectă, și in 
fine, ca in lucrulă începută de noi să ne liă spre ajutoră 
și să nu ne impedece.

Tău ții de susă, 12 Septemvre st. n 1887.
Ionii Costină, m. p.

preota gr.-cat., ca președintele senatelor! școlari.
Apoi să mai dică cineva, că acești diregătorl plătiți 

din crunta sudore a poporului ară fi lăi patrioți! Noi, 
Românii, cari ne interesămă de causa deșteptărei și pro- 
gresărei națiunei Dosire, când in aeestă cale intâlnimă 
greutăți și ne luptămă cu demnitate, adversarii a<estă 
luptă o nume-cu nepatriolică, ba suntem! timbrați chiară 
de agitatori. Er’ cei ce sub masca patriotismului ne iin- 
pedecă și ne pună fel! de felă de greutăți in calea pro- 
gresărei no-tre culturale, aceia se cjică că sunt! buni 
patrioți. Precum se vede a di iotă insulă, care pote lace 
numai greutăți și păte in ceva modă, fiă ori câtă de 
illegală, a impedeca nisuința ndstră culturală, acela nu 
numai e susținută, ci chiară părtinită, ba încă i se ertă 
și păcatele ce le are față cu oficiulă seu : impedetân- 
du-ne pe noi face •merită'.

Românulă doresce și voesce, ea se facă șcăl’t in 
care să-și crăscă fii săi, pe aceia să-i deștepte și lumi
neze, că așa să po’ă fi dm ei ostași bravi, civi cu de 
plină cunoscință despre datorințele f iță de pairii și față 
de sine. A ela, care doresce aceste, să 4'ce a fi rău pa
triotă, ăr care doresce in adinsă ca Românulă să rătă- 
cescă in 6rba nesciințâ, a.ela se pare <;ă aduce jertfa 
pentru patriă, căci i-se dice: jo roman hazafi“. Totă ase 
menea și acela, care semănă discordia și neînțelegere 
între frații de ună sânge, și dânsul! are merită ia titlul! 
de patriotă.

Ce ironiă a sorței 1 Biata patriă pe ce mâni a ajunsă, 
care voiesce cu ori-ce preță a o desbrăca de l'rumseța 
ei, adecă de cultura poporeloră, care lucră contra le- 
giloră ce țintescă la progresulă patriei, acela se numesee 
patriotă.

Apoi vătjendă aceste cu drept! cuvântă ne puteină 
întreba: pănă când Domne anii blăstăinului?

I. Costinu, preoții gr. cat.

In memoria lui lacobn Miireșiaim.
Redactorul „Gazetei Transilvaniei» a mai primi.ă următo- 
rele telegrame și s risorl de condolență :

Uifuleu săsescă, 10 (22) Oefomvrc-
Primiți vă rogă și din parte’inî c---presitinea 

durerei celei mai adânci seuițite pentru deceda- 
rea scumpului D-v6stră părinte, care a fostă unu 
adevărată apostolă ală emancipării și redeștep
tării sărmanului nostru poporă română.

losifu Filipanu. preot!.

Sântejude, 8 (20) Octomvre a. c.
Primiți vă rogămu deși mai târziu condo- 

lența ndstră, a tuturor! Românilor! de aici și în 
deosebi a corpului învățătorescă din tractulu Se
cului, pentru pierderea prea iubitului D-v6stre 
părinte, veteranul! diaristicei române, care în tim
puri grele și de mari suferințe pentru națiunea 
română s’a luptată cu bărbăția spre a apăra sânta 
causă a românismului. Fiă-i țărîna ușoră și me
moria eternă și neuitată! Dumnedeu să Vă ajute 
ca steagul!, ce l’a purtată cu demnitate atâta 
timpii părintele D-v6stre, se-lă puteți duce la is- 
bendă !

loachimu Poppu, Petru Grama,
posesor!. docente poporală.

Bugetula ungaru pe anula 1888.
Broiectulă de bugetă pe anulă 1888 presentată de 

ministrul! unguresc! Tisza presintă. următorele cifre :
Cheltueli ordinarie 321 072.608 fl., cu 575.467 fl 

mai multă ca în anulă 1887.
Cheltueli transitorie 2,267.426 fl., cu 167 8'7 fl. 

mai puțind ca în anulă 1887.
Investițiuni 13,771.079 fl., cu 3,971.601 fl, mai pu

țină ca in anulă 1887.
Cheltueli comune eslra-ordinare 7,925.995, cu 

3.775 078 fl mai multă ca in anulă 1887.
Totalidiî cheltueliloră 345,037.108 fl., cu 211.137 

mai muli.u ea iu anulă 1887.
Venituri ordinare 319,899.999 fl., cu 3,710.967 fl. 

mai multă ca in anulă 1887.
Venituri transitorie 6,741.988 fl., cu 129.843 fl. 

mai multă ca în 1887.
Totalulil venituriloră 326,641.987 fl.. cu 3,840 810 

fl mai multă ca in 1887.
Deficitulu pe anulă 1888 este deci 18,395,121 fl., 

cu 3,629, 673 fl. mai t. ică ca în anulă 1887.
Să nu credă insă contribuabilii că acesta ar fi ună 

bugetă corectă. In toți anii s’a arătată câte ună defi
cite mică, in comparați! cu adevăratul! deficit!, care a 
fostă de câte 3 ori mai mare. Astfel! și deficitul! pe 
anulă 1887 nu este de 22 milione, cum arată proiectulă 
de bugetă, ci in realitate e de vr’o 50 de milidne. De 
asemenea veniturile in toți ani' au fost! umflate, er 
eheliuelile scăzute, pe când în realitate cheltuelile trec! 
totdeuna peste preliminară, er veniturile niciodată nu a 
jungă. der nici nu s’apropie măcar de cifra preliminată.

De altmintrelea guvernul! unguresc! a îngrjit! ca 
să-și mai sporescă veniturile, urcând! darea pe carne, 
pe zachără, pe vină și pe bere, adecă sporind! dările 
indirecte.

De ce n’a îngrijită insă guvernul! unguresc!, ca și 
veniturile poporațiunei să se sporâwă, dâc i e vorbi 
ca să plăteseă erăși mai multă dare? Der puțină ii dore 
capul! pe cei de'a putere de bună-starea și de bunul! 
traiu ală poporațiunei! Bani să iesă I Asta-i tot! ce-i tre 
bue guvernului ungurescă 1SUIRILE D1LEI.

Abia Dumineca trecută în 11 1. c. s’a ținută in 
sala cea mare a liceului nostru din locii serbarea sf. 
Sofii, patrona acestui institut!, neputendu-se serba mai 
curând!, din causa reparaturilor! începute la Biserica 
sf. Nicolae. După servi .iul! divin!, la care asistară șco
larii dela acel! institut! împreună cu corpul! didactică, 
se făcu in susnumita biserică ună parastas! pentru a- 
minlirea fundatorilor! și sprijinitorilor! șeoleloră nOstre, 
er după aceea, ca de obiceiu, școlarii cu tot! poporul! 
se reintdrseră in sala liceului unde se făcu «sfințirea 
apei“. Aci ținu tânărul! profesor! Arseniu Vlaicu o 
vorbire forte instructivă, despre „industria și însemnăta
tea eiu cu deosebită privire la poporul! română. A a- 
rătată avantagiele industriei, care ridică și bună-starea 

și vada poporeloră, a îndemnată poporul! nostru să-și 
mai dea copii să îmbrățișezi și diferiți râmi ai industriei 
er nu numai pentru plug! și pentru a servi să-i crăscă, 
ori numai pentru 8 fi „domni*. Ori cine scie răul! ce 
resultă din faptul! că plugărulă îșl face toți copii plu
gari, îmb'.ieătățindu-și și palma de pământ! ce oare; tot 
așa de rău e a cresce toți copii pentru a fi numai slugi 
altora, și ârășî rău e a face pe toți copii numai »domn)“. 
Adi nu se mai face trebă numai cu plugăria și cu „dom
nia*, cu sărăcia apoi nici vorbă să facem! vr’o ispravă. 
De aceea poporul! nostru să-și crescă parte din copii 
pentru industria și meserii, căci meseria e plug! de aur, 
și, precum a încheiată d. Vlaicu. industria face nu nu
mai pe omă, ci și pe poporă avută și respectată. Am! 
dori ca vorbirea d lui Vlaicu să fi cădută pe pământ! 
bună.

—x—
Primirea monarchului în Clușiu costă pe oraș! 

25,000 fl., cari au fostă luațl dela filiala băncii națio
nale și cari i se vor! plăti îndăretă in 10 rate anuale.

—x—
Intre guvernul! ungurescă și între celă austriacă 

esistă de mult! nențelegeri din causa graniței ardelene 
dinspre Bucovina. Se scie că despre fișpanulă Banfify 
se ejieea că e urmărită de autoritățile austriace, pentru 
că însoțită de ună despărțământ! de gendarmi arestase 
nisc-e gendarmi austriacl pe teritoriul! din cârti și ame
nințai e cu arestare și pe comisiunea austriacă însăroi - 
nată cu cercetarea lucrului. De atunci nu s’au mai în
tâmplată conflicte, der o comisiune mixtă austro-ungară 
a lucrată pentru regularea graniței și ’șl-a terminată lu
crările Ia 30 Septemvre, er la 1 Octomvre s’au subscrisă 
prolo.biele, afa;erea fiind! deci regulată.

—x—
Desbătându-se în delegațiuni, care sunt! întrunite 

in Viena, asupra dotațiunei preoțimei gr. or., Voinoviei 
iși esprimă dorința de a se da preoțimei o do'ațiune mai 
mare decât! cea destinată in proiectă și ceru ca aceste 
ameliorări să intre in vigore chiar la 1 Ianuarie 1888. 
Ministrul! instrucțiunei Gautsi-b declara că guvernul! 
n’are nimic! de obiectată contra acestei dorințe și pro
puneri, dâcă camera vrea să primescă cererile umane 
ale antevorbitorului. Legea s’a și primit! cu propunerea 
lui Voinoviei.

—x—
In Alba-Iulia bânlue cumplită difterita, Chiar! și 

omeni mari cadă jertfă acestei urile b!le. Pentru împesi 
decarea iâțirei bâlei s’au luat! următbrele măsuri: închi
derea șeoleloră gr. or. și gr. cat. pentru 10—14 dile, 
tab'a nâgră la casa unde e bolnavă, îmormentarea mor
tului sub asistență militară și oprirea altor! persone de 
a asista la imormântare. Classa mai săracă capătă gra
tis medicamente și mijlâce de desinfectare.

—x—
«Wiener-Zeitung* publică următorele: Se reamin- 

lesce că schimbarea noteloru de stată de câte 5 fl. cu 
datulă „7 Iulie 1886*, numai pănă la 31 Decemvre 
1887 se mai p6te obțină printr’o formală petițiune tim
brată, ce are să se adreseze ministerului imperială de 
finanțe în Viena. După acâslă dată nu se mai schimbă.

— x —
După arătările oficiale, pănă la finele anului 1885 

s’a constatat! filoxera in 396 comune, [la finele anului 
1886 deja în 582 comune. Crescerea e de 47 procente. 
Cu totul! sunt! bântuite de filoxeră 86,000 jugăre; dintre 
acestea trei părți sunt! cu lotul! nimicite și se între- 
buințâză spre alte scopuri economice.

—x—

FOILETON CJ.

O NOFTE TEBIBILÂ.
de Maurice Reynold, traducere de Ioană E. Prodanu.

V.
(Urmare.)

— Oh, nu tote odăile sunt! ale lui. domnule! Ușa 
de după scări e dela odaia d-nei mardiise, c-area dela 
mărtea ei încă n’a foslu de loc! deschisă; apoi urmeză 
aceea a d-șărei Ioana și două odăi sunt! neocupate; in 
sfârșită e apoi acâsta ; celelalte sunt! re ervate domnei 
de Brissac, și invitațiloră cart se așteptă ia prându.

Mobiliatura odăii lui Rene era inir’o stare totă a- 
tâtă de stricată ca și zidurile castelului; ea consta din 
două scaune, având! fiecare câfe unu picior! stricată, 
dintr'ună pată cu covbre vechi putrede, livoarulu (spă
lătorul!, lighianulă) era învechită, ulciorul! încă era 
fără târtă.

Junele devenia din ce in ce mai convinsă despre 
adevărul! ce i se spusese relativ! la ruinarea marchisu- 
lui.... Cu atât! mai bine, marchisul! va fi bună bucu
ros! a-i da de soțiă pe Ioana....

El! scobori repede scările, și intră în sa'a de mân
care. Ună focă mare ardea în cuptorul! monumentală; 
eșise fumă și se deschisese o fereslră ca să se ducă. 

Giuru impregiurul! acestei părți a castelului domnea o 
terasă; in acâsta răspundeau ferestrele dela salon! și 
sala de mâncare. Junele începu a umbla în sus! și în 
jos! pe aeestă terasă, de unde i se deschidea un! as 
pectu peste grădinile și ținuturile dimprej iră.

El! crecju că aude ună sunet! de voce ce venea 
dinăuntru, și apropiindu-se de o fereslră ce era deschisă, 
observă că acesta era chiară dela salon!.

— Niciodată! dise cu vehemență o voce care o 
recunoscu imediată; era Ioana, care vorbia.

— încă odată, decă refusi d’a mă avea de băr
bat!. .., dise ună om! cu un! tonă amenințător!, care 
încetă îndată ce vătju pe Rene ivindu-se.

Rene se grăbi ca să între în salon!, adresându se 
Ioanei cu cuvinte obicinuite.

Cel! care vorbea astfel! cu ea era doctorul!.
Tot! ce se spusese d-lui Magnien, relativă la am 

bițiunea, la machinațiunile acestui omă, era așaderă a- 
devărată.

Sărmana Ioana! ea refusa cu destulă energiă d’a 
se mărita după acest! intrigantă....

Câtă de fericită ar fi Rene, decă ar putâ-o scăpa 
de trista vieță ce-o duce și când șl ar face o de soțiă. 
Suridendu-i norocul! el! o va face fericită.

Junele sciuse a se preface cu totul! nepăsător!, și

doctorul!, încredințat! pe deplin!, că nu l’a aurită ni
menea, avea înfățișarea obicinuită.

Ce privea pe Ioana, ea era palidă și încă totă în
cruntată.

Bătrânul! Fonteilles, marchisul! și Maria intrară 
unul! după altul!.

Fața d-lui de Werrieres se însenină, când ijărl pe 
Hubert.

— Cum să pote una ca asta, doctore, d-ta aici?
Deși am sosită de erl sără in Charleville, d-le 

maichis!, lotuși mă aflu în castel! abia de câteva 
minute.

Fârte puțin! timpi petrecură la dejun!, de altmin
trelea rău servit! și simplu; și timpul! fiind! fdrte îna
intat! pentru ca să mărgă în pădure, s’a hotărită ca 
pentru aceea țj> sâ esă la venătâre de fasanl în parcă.

Tinerele luară pusei micuțe încrustate, asemenea se 
înarmară și vânătorii și cu toții împreună se duseră în- 
tr’una din aleele imensului parcă.

Bătrânul! Fonteilles așeijâ pușcașii țpe o singură 
liniă, fiecare lângă câte uni arbori) sfătiindu i ca -ă 
impusee numai ceea ce ie va eși in cale.

Deși era la începutul! lui Noemvre, pe arbori se 
aflau încă câte-va frun4e, astfel! că se autțiau, însă nu 
se vedeau bine, graurii, cari prin strigătele lor! și cio- 
cănitulă ciocului lor! alungau gadinile.



Nr. 226, GAZETA TRANSILVANIEI.

Agio vamalii pe luna Noemvre s’a stabilită cu 24-’/a 
procente.

—x—
Bisericei calvine i se împuținâză credin joșii. Bap

tiștii îșl sporescă numărulă mai aleșii dintre calvini, de 
aci mare supărare pe ministrulă Trefort, care deunăijile 
a datfl o ordonanță contra oaptiștiloră și acum are de 
lucru cu baptiștii din Kis-Sz.-Miklos, unde secta are ună 
numără considerabilă de aderenți. Aceștia fiindă cons- 
trinșl la plata lacseloră bisericesc! de cătră biserica cal
vină. declară că nu vreu să sciu de calvinismă și au și 
adresată in acestă sensă ministrului Trefort o petițiă. 
Ministrulă a respius’o, baptiștii au petiționată la minis- 
trulă de interne acesta a trimesă petiția ârășl la cole- 
gulă său dela culte, dela care calvinii aștâplă să o res
pingă din nou.

—x—
.Pester Lloyd» publică o telegramă din Brașov ii, 

in care se diee că Duminecă la adunarea generală a kul- 
turegyletiștiloril din loca «era sala sfatului plină de celă 
mai inteligentă publică ală orașului*. — Trebue că a 
risă Țăncălău de s’a prăpădită, așa de bocănă a croil’o 
in telegramă. Au<Ji colo, vr’o 301/a de kulturegyletiștl, 
cei mai urniți Unguri de ai lui Israilă și de ai lui Avram, 
să fiă in stare a umple o sală in care încapă sute, plus 
că suntă »celă mai inteligentă publică' ală orașului! 
Ei, apoi să mai Zică cineva că nu suniă »năsdraveni« 
ca’n poveste! Der vorbă să fiă, măi Rumânico, banche- 
tulă de sera a tostă ce a fostă.

—x —
Trenulil, care mergea la 18 Octomvre n. dela Deșiu 

la Bistrița, trecu între stațiunile Bistrița și Serețelu peste 
doi cai, cari fură rupți în bucăți. Vagonulă de lângă 
mașină deraliâ. Altă nenorocire nu s'a întâmplată.

—x—
La 13 Octomvre n. s’a descărcată peste Reșița mon

tanii o furtună violentă cu lulgere și tunete îngrozilore. 
De două ori a trăsnită, pricinuindă pagube mari bisericei 
gr. or., căreia i-a sfărîmată pragulă ușei și i-a făcută 
brazde și găuri mari in șâ*e locuri ale Zidului din afară, 
er înăuntru, unde trăsne’ulă a intrată pe feresră. a stri
cată mai multe obiecte.

Defraudările comise la oficiulă orl'anală din Raab 
și despre care amă amintită la timpulă său, se urcă 
peste 37.000 fl. Defraudatorii principali suntă Ludvig 
Zantho cu peste 20,000 11., losef Braun cu peste 11,000 
fl. și Franz Horvath cu peste 5000 II.

—x—
Crucile cu trei brațe folosite din vechime in bise

rica gr. cat. au fostă timbrate din diferite părți in tim
pulă din urmă ca simbolă ală schismei și alipirei la bi
serica-ortodoxă rusă. In urma acesta s’a cerută hotărirea 
Curiei, care s’a și dată in defavorulă crucei cu trei brațe. 
Amăsurată unei ordinațiunl aMetropolitului Sembratowicz 
a publicată acum de ’curendă, precum se raporteză din 
Lemberg, Episcopul! rutenă din Przemysl Stupni ki o 
scrisăre pastorală, în care se face cunoscută decisiunea, 
aprobată de Papa, luată insă de congregația pro negotiis 
ritus orientalis și se interzice strictă aședarea de a'i 
înainte a crucei cu trei brațe în locuri publice. Episco- 
pulă amenință pe preoții gr. cat cu pedepse simțitâre 
pentru casulă când s’ar lucra contra disposițiunei Papei, 
ală cărei scopă a-lă critica e espresă interzisă atftiă 
preoțiloră câtă și laiciloră.

— x—
Direcțiunea din Olușiu a domenielorll statului se va 

desființa cu <Jiua de 1 Ianuarie 1888 și afacerile ei se

voră incredința direcțiunei forestiere din Chișiu. Acâstă 
măsură de economia e motivată cu aceea, că direcțiunea 
domenieloră avea să administreze numai domenie și re- 
gaiie mai miei, ceea ce ușoră păte administra și direc
țiunea forestieră.

—x—
Femeia Emilia Popovici din Eșeinița. în B nat fi, a 

născută trei copii gemeni unulă după altuia. Muma ș* 
copii suntă sănătoși și in stare normală, scrie „Foia 
Diecesană*.

— x—
Generalulă francesă Caffarel, care a comisă înșelă

torii cu decorațiunile și despre arestarea căruia la tim
pulă său ni se telegrafiase, fu șlersă din listele armatei, 
der in considerația servicieloră sale făcute in campania, 
i s’a decretată o pensiune anuală de 8000 franci.

—x—
Acum câte va (Jile, scrisorile și pachetele oficiului 

poștală Kolos-Nema espedate la Gânijo, au căzută Iote 
în apă la trecerea Dunărei, din nebăgarea de semă a 
curierului poștală. Pănă acum nimieă nu s’a scosă din 
espedițiă.

Raportă polițienescu. — Fiica flerului de aci Ne 
culae Vlăscianu e bănuită că, in absența vecinei ei Pa 
raschiva D. Furnică, care ii încredințase cheia dela pOrtă 
și dela odaiă, a furată dmtr’o ladă închisă suma de 290 
fl. in bancnote. Deși hdța negă faptulă, a trebuită să 
fiă considerată ca dovedită fapta și ea predată judecă
toriei competente, fiindă că tatălă ei a cumpărată dela 
ună schimbătoră de bani din locă 17 galbeni și la târgă 
a făcută mari cumpărări.

Gunoscuții pungași Varga Gyorgy, Boldiszan Mari 
și Tretas Virag au furată la 21 1. c. locuitorului din 
Szarasajta, Incze Andras, din cară 11 metri de maleriă 
sură de lână și voiră să o vândă unui birtașă din Bra- 
șovu vechi u. Surprinși de o patrulă de gendarmi, fură 
arestați și predați judecătoriei.

Vâcaruiă ciurdei de vaci din Dârste fu atacată 
alaltaeri de taură, pe care voia să-lă mâne in fabrica 
de spiriă de acolo, și trebui să fiă dusă in spitalulă ci 
vilă, fiindă greu rănită.

Calfa de brutară de aci Iosifă Papp provoca alaltă- 
seră în stare de bețiă ună scandală pe stradă, se opuse 
patrulei, așa că trebui să fiă dusă in arestă, ca să i se 
potolescă sângele.

înaintea spitalului civilă s’a găsită o pungă cu bani 
in ea.

Alaltaeri ndpte a fostă prinsă in Ulița lungă din 
Brașovu-vechiu ună cală. Proprietarulă să se anunțe la 
poliția.

Ca complectară a scirei polițienescl de-pre aurulă 
cumpărată de a doi țărani și spre a se evita orice ne
înțelegere, se comunică că cei doi schimbători de bani 
se numescă C. Voicu și 1. Negușă.

Furnisare pentru armata c. r. Camera comercială 
și industrială din Brașovă aduce la cunoscință cercu- 
riloră interesate, că ministerulă c. r. de răsboiu a publi
cată concursă cu oferte pe diua de 1 Decemvre pentru 
furnisarea obiecteloră necesare ce se țină de îmbrăcă
mintea și de echipamentul^ soldatului.

Aceia, cari se înteresâză pentru acăslă furnisare 
potă vede publicațiunea, însemnarea obiecteloră de fur- 
nisată și proiectulă de contractă in cancelaria numitei 
camere de comerță și industria.

Mulțămită publică, llustritatea sa d lă baron a Mi
los Baics de Varadia, depulatulă dietală din cerculă Mo- 
raviței (Banală) s’a îndurată a dona înainte de acâsta 
cu câțl-va ani pe sema fondului bisericei gr. cat. de aici 
o sumă de 200 fl. v. a.; er Ilustra Domna Ioana Baics, vă
duva fericitului frate ală Iluslrității Sale, 100 fi. v. a. 
Totă llustritatea Sa d-lă baronă Milos Baics s’a indu
rată acum nu de multă a mări fondulă susă numitei bi
serici donândă o sumă de 1000 fl. în aură. Deci dreptă 

spre imitare și dorindă a persolvi tributulă recunosc, 
față de llustritatea Sa și de Ilustra dămnă, nu pute* 
întrelăsa, ca atarl fapte nobile îndeplinite chiar în aju 
nulă edifi ândei nostre biserici de aici, a nu le face cu
noscute și m. o. publică, rugândă pe atotă bunulă Dum- 
n>4eu ca aceste fapte nobile să se recompenseze din a- 
bundanță, âr nouă la începerea edificărei să ne servâscă 
spre îneuragiare.

Varadia, în 17 Octomvre 1887.
Senatulă bisericeștii.

Mulțămită publică. Subnotații în numele comisi- 
unei bisericescl gr. or. rom. din Varadia aducemă prin 
acestă profundă mulțămită llus. Sale D-lui Baronă Mi- 
loșiu Baicli de Varadia pentru darulă celă nobilă și mă- 
reță și anume: pentru suma de 1000 fi., Zicemă una miiă 
de florini v. a., ce a bine-voită a dona pe săma și în 
favorulă fondului s. nâstre biserici gr. or. române din locă.

Tronulă divină să-i lungească firulă vieții atâtă 
llus. Sale d-lui baronă, câtă și unicului său fiiu d-lui 
Michailă, carele ii și este unica sa mângâiere.

Er ca de încoronare presentei nostre mulțămite: 
Biserica gr. or. cu fii săi îi strigă nobilului generosă : 
„Să trăiască ilustrulă domnă donatoră și ilustra sa (a- 
miliă la mtdțl ani!!« Dea Domnulă Dumnezeu ca acâstă 
sumă donată din inimă curată și simță nobilă să înmul- 
țescă micuța avere a strămâșei nostre s. biserici scăpă
tate din causa timpuriloră și a altoră împregiurărl vi
trege !

Varadia, ia 6 (18 Octomvre 1887.
Paulă Mioch, Georgiu Tiunea,

preotă gr. or. rom. învățătoră gr. or. rom.SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, o »Gaz. Trans.«)

PARISU, 25 Octomvre. — Convențiunea 
piivitdre la neutralisarea canalului de Suez a 
fostă subscrisă după amădi.

PARIStJ, 25 Octomvre. — Economiile to
tale ale bugetului ministerului de răsboiu suntu 
de 28 inilidne. Ministru-președirite Rouvier va 
presenta mâne camerei ună proiectă de lege a- 
supra convertirei rentei de 4'/a procente. Comi- 
siunea bugetară a hotărîtu să ștărgă cu totulă 
fondurile secrete.

DIVERSE.
0 tristă reminiscență. — Dm Pojună se rapor

teză, că înlătuiându-se de pe pieța teatrului ună can- 
delabru de gază, ce de ani era așezată acolo, s’a des
coperită cu acestă ocasiune, că candelabrulă acela, de 
care în anulă 1848 a fostă spânzurată în Viena gene
ralulă Latour de căiră o câtă fanatică de poporă. Acestă 
fatală candelabru de tuciu a fostă vândută în 1849 de 
comuna Viena comunei Pojună și-lă și așeZ& acâsta îna
intea teatrului. Ună obiectă, care a pricinuită scârbă 
de disgustă Vienei, a găsită locă de onăre în Pojună 1

Necrologu. — Maria Șuluță născ. Tureu, ca soția, 
Dionisiu St. Șuluță și Iosifă St. Șuluță, judi de tribunală 
în pensiune, ca frați, in numele loră și al rudenieloră de 
ambe părți, cu inima întristată anunță, cumcă neuitatulă 
soță, și resp. frate: loanu St. Șuluță de Cărpinișiu ofi
cială la trib, reg în Clușiu, după ună morbă îndelun
gată, in etate de 52 ani, în 22 1 c. a încetată a vie
țui. înmormântarea după ritulă gr. c. s'a întâmplată în 
24 I. c.

Fiă-i țărîna ușoră și memoria binecuvântată! 

Ediloră și redactoră responsabilă: Dr. Aurel Muresianu.

somorită ce o are lângă acestă lată, a cărui rațiune s’a 
stinsă?»

Pe la patru dre începuse a se însera și era cu 
neputință a continua vânatulă. Se numârară animalele 
vânate, erau ca la 40 bucăți pe masă, dintre cari cele 
mai multe le împușcase bâtrânulă Fonteilles. Lucrulă 
fiindă isprăvită, aveau sâ reîntârcă la castelă; de astă- 
dată lui Renâ i succese a se apropia eră.șl de Ioana, 
care șl predase pușca unuia dintre gardi ti, și mergea 
încetinelă, puțintelă înaintea celorlalți.

Rene ii oferi brațulă; ea se răZimâ de elă, și-și 
continua mersulă, fără a se uita la linără.

— Domnișâră Ioana, Zlse dă, am să-ți spună 
multe lucruri.

— Ah!. . . . suntă interesante aceste lucruri?
— Pentru mine suntă de interesulă celă mai vi

tală. Pentru d-ta . . . acâsta e cluar ceea-ce nu sciu 
încă.

— E’ bine, sâ vedemă, Z|se ea cu ună tonă des
tulă de indiferentă.

— Mai intâiu, d-șâră, am sâ-ți spună, că posiția 
mea s’a schimbată totalminte, de când avui fericirea a 
te vedâ in Spa..........

— Și acâstă schimbare este ea favorabilă ?
— Forte favorabilă, fiindcă ea mă scutesce pe vii- 

toră de orl-ce neliniște, și de presinte mă lasă să fiu 
fericită

— Nu te înțelegă bine, Z'se Ioana, înlorcându-șl 
drăgălașa privire spre Rene.

— Ei bine, am ereZită o avere considerabilă, din 
grația căreia mă potă acum căsători, luându-ml de fe- 
meă p’aceea care o iubescă, decă și ea mă.........

— Se Z'ce, — observă Ioana cu vocea cam tremu- 
rândă,— că fericirea câle-odală se află în căsătoriă.

— Despre acâsta sunt convinsă, — replică Renâ 
cu focă, — când se tractâzî de o căsătoria din iubire. 
Domnișâră Ioană, eu sciu că d-ta nu ești fericită..........
eu te iubescă, primesci a'mi fi soțiă ?

— Eu ? respunse Ioana oprindu-se pe locă, și de- 
venindă așa de palidă, încâtă o puteai observa deși era 
inlr’amurgită. Eu a’țl fi soțiă? Ah! e prâ târcjiu.........
prea lârZiu .... Și cu tâte acestea pole că ai dreptate... 
In acesta ar fi fostă fericirea..........

— Cum să fiă prea 'ârZiu? întrebă Renâ, care șl a- 
duse îndată aminte că Ioana, în orașulă Spa, pronun
țase deja aceste cuvinte.

— Tăcere! etă-ne sosiți.
— Insă, dâcă ml-e ertată a te ruga, respunde-ml 

mai lămurită, lasă-mă ca să-ți mai vorbescă....
_________ (V a urma.)

Posiția cea mai apropiată de arborulă unde se ți
nea Ioana la pândă căzuse lui Rene. Trebue mărturi
sită, elă nu-șl făcea multă bătaiă de capă cu fasanii cari 
sburau pe lângă elă cu ună sgomotă greu de aripi. A- 
dese-orl uita d'a sta într’ajutoră când i se striga :

— Ține-te, d le Magnien!
Elă se cugeta la fragmentulă dialogului ce lă au- 

Zise in salonă.
Sgomotulă ce se lățise în privința înfluinței ce doc- 

torulă și-a câștigat-o asupra marchisului, era așa der 
basată? Și acestă intrigantă conta ore ca mai încolo sâ 
ia de soțiă pe acâstă fală incântătore, pe care Renâ o 
adora?

Totă reflectândă la aceste, îșl Zls® că nu ar h™ 
avea răbdare sâ aștepte încă lungă timpă ; cu ocasiunea 
cea mai pro.simă îi va dechiara Ioanei iubirea sa pen
tru dânsa.

.... Ea din parte-i se părea a fi distrasă. Cul
case la pământă ună fasană și apoi îșl așeZase pușcu
lița sprijmind’o d’ună arbore. Privirea-i avea o apa- 
rință straniă; fața-i era însuflețită, gura ii suridea....

De sigură că nu se cugeta la scena întreruptă de 
Renâ.

>Cugetă-se ea ore la mine? se întrebă Rene. Pri- 
vesce-mâ ea 6re de eliberatorulă ei ? Ghicesce ea 6re că 
eu voiescă a o scăpa de acestă tristă locă, de viâța po



Nr. 226. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

Siixauiis * b.ita» ut, Vieau Bursa <le JJiietiresel.
dio 80 Octomvre st. a. 1887

Rentă de aură 5°/0 ... 99 10 
Rentă de hârtii 6u0 . . 86.—
împrumutul'} căilord ferate

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

lorfi ferate de ostil ung. 
(1-ma em isiune) ... 96 50

Amortisarea datoriei căi- 
lortl ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... — -

Amortisarea datoriei căi- 
lorO ferate de oști ung. 
(3-a emisiune) .... 112 —

Bonuri rurale ungare . . 103 70
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.— 
Bonuri rurale Banat-Ti- 
miși............................104. —

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

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

vină ung........................ —.—
Împrumutată cu premiu

ung.................................. 122 80
Losurile pentru regularei

Tisei și Segedinului . 123 25 
Renta de liărtiă austriacă 89 35 
Renta de arg. austr. . . 82 60
Renta de aura austr. . . 111 50 
Losurile din 18G0 . . . 135 25
Ac(iunile băncel austro-

ungare ........................ 887 —
■ Act. băncel de credita ung. 284.75 

Act. băncel de credita austr.283.70
. Argintula —. — Galbinl

împărătesei ............... 5 93
Napoleon-d'orI .... 9.93
Mărci 100 împ. germ. . . 61.40 
Londra 10 Livrea sterlinge 125 50

Guta oficială t’.ela 5 Octomvre st. v. 1887.

Cump. vend.

Renta română (5%). 93>/2 9<‘/a
Renta rom. ainort. (5°/0) 96— 97—

> convert. (6°/0) 91 — 92—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 36-
Credit fonc. rural (7°/0) . 105— 106—

■ n >> (5°/o) • 91s/4 92‘/4
» • urban (7°/0'l . 103— 104—
» , (6°/o) - 96— 97—
> » ’ (5°/0) . 87*/s 88*/s

,Banca națională a României 500 Lei------ —
| Ac. de asig. Dacia-Rom. — —
1 < » » Națională — —
Aură contra bilete de bancă 14?/, 15.—
Bancnote austriace contra aură. 2.03 2.04

Lire turcescl

Imperiali

Galbeni

Discontulă

Argint românesc . .

Napoleon-d’orI . . .

n
Ruble Rusesc!

XX XXXX A

DICȚIONARU
germano -fo mânu

DETHEOCHAR ALEXI
NOUA MIZĂ de EXEMPLARE.

Opu aprobatu <le Alinisteriilu Instriicțiunei Publice
alii României sub Nr. 11.230 din 27 Octomvre 18(56.

Agreații de ^Maiestatea Sa Carolu 1. Regele Româ
niei. conformii notei Înaltului Seu Cabinetii din 20 (8) 
Decemvre 1800.

Se află de vendare la tote librăriile notabile.

fi. 1.50 seu 3 lei 50 bani exemplarul^.
Librarii primescu raliate forte considerabile.
A se cere exemplare din Tipografia ALEXI, căci 

celelalte suntu contra-făcute. 2—12

- /

Cursulu pieței Brașovu
din 21 Octomvre

Bancnote roinâuesel . .

» „ 5’/. .

Scrisurile fonc. «Albina» 6°/0 .

st. n. 1887.

Iiimp. 8.56 Vend, 8.53

» 8.50 • 8.55

» 9.87 » 9.92

» 11.21 » 11.28

» 10.21 » 10.36

» 5 86 » 5.90

» 101.— » 102.- -

, 98.- - 99.—
» 109.— » 110.—

7—10°/9 pe ană.

Sosirea și plecarea trenurilor!] și posleloră io BrașovO.
I. Plecarea trenurilorii:

1. Dela Brașovu la Pesta:
Trenulă de persone Nr. 307: 7 ore 20 de minute săra. 
Trenulă mixtă Nr. 315: 4 ore 01 minută diminua.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
Trenulă accelerate Nr. 302: 5 bre 37 minute dimineța. 
Trenulă mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după ame^I.

II. Sosirea trenurilor^:
1. Dela Peșta la Brașovu:

Trenulă de persone Nr. 308: 9 bre 46 minute înainte de ametjl- 
Trenulu mixtă Nr. 316: 9 bre 52 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașovu:
Trenulu accelerată Nr. 301: 10 bre 12 minute sera. 
Trenulă mixtă Nr. 317: 2 bre 32 minute după ametțl.

A. Plecarea postelorft:
a) Dela Brașovă la Ileșnovu-Zernesci-Branil: 12 ore 30 min. după amiiji
l>) w „ „ Zizinil: 4 bre după ametji.
c) .. in Secuime (S. Georgî): 1 oră 30 minute noptea.
d) la Făgărașu-, 4 bre dimineța.

n „ la Săcele: 4 bre dimineța.

B. Sosirea poștei orii:
a) Dela ReșnovS-Zernesci-Branu la Brașovă : 10 bre înainte da ametțl.
b) „ Zizinu la BrașovO: 9 bre a. m.
c) Din Secuime la Brașovă: 6 bre săra
d) „ Făyărașă la Brașovă : 2 bre dimineța.
e) „ Săcele la Brașovă: 6 bre 30 minute săra.
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AMICULU FAMILIEI, piară beletristică și enciclo- 
pedică-literaiu cu ilustrațiunl, Cursulă XI. — Apare 
In 1 și 15 di a lunei în numeri de câte 1 l/3—2\/2 cole 
cu ilustrațiunl frumbse; și publică arliclii sociali, poe- 
siă, nuvele, romanuri, suvenir! de căletoriă ș. a. — 
Mai departe fracleză cestiunî literare și scientifice, cu 
reffesiune le cerințele vieței practice; apoi petrece cu 
atențiune vieța socială a Româniloră de prelutindenea, 
precum și a celorlalte poporațiunl din patriă și străi
nătate; și prin umorii dulce și satiră alesă nisuesce 
a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijele 
vieței; și peste iotă nisuesce a întinde tuturora indi- 
vidiloră din familia o petiecere nobilă și instructivă.
— Prețuia de prenumerațiune pe anulă întregii e 4 li. 
pentru România și străinătate 10 franci — lei noi, 
plătibili și în timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN Revistă biseticescă, scolastică 
și literară. Cursulu XIII. — Apare în broșuri lunare 
de câte 2'/4—31/* cole; șt publică ailidii din sfera tu
turora sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, serbălorl și diverse ocasiuni, — 
mai departe studii pedagogice, didactice și s< ientifice- 
literari. — Prețuia de abonamente pe anulu intregă 
e 4 fi. — pentru România 10 franci — Ivi noi, plă
tibili și în bilele de bancă și in timbre poștali.

A se adresa la „Cancelaria Ncgruțiu m Gherla
— Szamosujvâr, unde se mai află de vendare și ur
mă torele cărți:

Puterea amorului. Nuvelă , i .ui ma C. Z. R<>- 
vinară. Prețuia 20 ir.

Idealulu pierdută. Nuvelă originală de Paulina 
Z Rovinară. Prețuia 15 cr.

Opera unui omu de bine. Nuvela
Continuarea nuvelei: .Idealulu pierdută” 
lina C. Z. Rovinară. Prețuia 15 ir.

Fontâna dorului. Nuvelă poporală 
Simu. Prețuia 10 cr.

Codrenu craiulă codrului. Baladă
Simu. Prețulă 10 cr.

Elu trebue să se însore. Nuvelă de Matia Schwartz 
traducere de N. E. N^gruțiu Prețuia 25 cr.

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

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

C.

atiunile „CAHCELARIEI MRDȚID,“
’ — GHERLA — SZ.-UJVÂR. — ’

Probitatea în copilăria. Schiță din sfera educa- parandiali), a invgțătoriloră și a altoră bărbați de seblă, 
țiunei. După Ernest Legouve, membru ală academiei, de V. Gr. Borgovană, profesoră preparandială. Pre- 
francese. Prețulă 10 cr. (ulii unui esemplară cu porto francată 1 fl. 80 cr.^v.

Barbu cobzarulr Nuvelă originală de Emilia a. In literatura nbstră pedagogică abia allămă vre-ună 
Lungii. Prețulă 15 cr. opă, întocmită după lipsele scbleloră nbstre în măsura

Hermann și Dorotea după \V. de Goethe, traduc- in care este acesta! pentru aceea îlă și recomandămă 
mai alesu Directoriloră și învățătoriloră ca celoră in 
prima liniă interesați.

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

Manuală de Gramatica limbei române oentru seb- 
lele poporali în 3 cursuri de Maximă Popă profesoră 

Manualulă acesta este
aprobată prin Inaltulă Minisleră de cultă și instruc
țiune publică cu rescriptulă de dato 26 Aprilie 1886 
Nr. 13193. — Prețulă 30 cr.

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

Carte conducetore la propunerea calculărei in 
scota poporală pentru învățători și preparandl. Broș. 
1. scrisă de Gavrilă Trifu, profesoră preparandială. 
Prețuia 80 cr.

țiune liberă de Constantin Morariu. Prețulă 50 cr.
Ifigenia in Aulida. Tragedia in 5 acte, după Eu- 

ripide, tradusă in versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr,
Petulantulu. Comediă in 5 acte, după Augustă 

Kotzebue tradusă de Ioană St. Șuluță Prețulă 30 cr.
Carmen Sylva. Prelegere publică ținută in sa'ele

gimnaziului din Eiume prin Vincețiu Nicbră prof. gim- la gimnasiulă din Nâsbudă. 
nas. Cu poriretulă M. S. Regina României. Prețulă 
15 cr.

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

Trandafiri și viorele, poesii poporale culese de 
Ioană Popă Reteganulă. Ună volumă din 14 cble. 
Prețulă (iO ci.

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

Apologiă. DiscusiunI filosofice și istorice maghiare

I

cr.
90

le-
cr.

originală. —
— de Pau-
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Georgiu

Georgiu

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

privitore la Romani, invederile și rectificate de l)r. ciunl ș' cântări bisericești forte frumosă ilustrată. Pre- 
Gregoriu Silași. — Partea I. Paulă llanfalvy despre țulu unui esemplară broșată 40 cr. legată 50 
Cronica lui Georg. Gabr. Sincai. Prețulă 30 cr. gată in pânză 60 cr. legată mai fină 60, 80, 

Renascerea limbei românesc! în vorbire și scriere t II., in legătură de luxă 1.50—2.50.
invederită și aprețială de Dr. Gregoriu Silași. (Opu Miculu mărgăritaru sufletescu. Cărticică 
completă ) Broșura 1. II. și III.
câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. Tbte trei impreună (ru pruncii școlari de ambe secsele. 
costau 1 fl. v. a.

Biblioteca Săteanului Românu. Cartea I. II. III. broșată 1^ cr., 
IV. cuprintjendă materii forte interesante și amusante. 6“ 
Prețulă la tote patru 1 11., câte una deosebită 30 cr. școlari de ambe secsele.

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

Colecte de Recepte din economia, industria, co- 
merciu și chemiă, pentru economi, industriași și co-, de D-deu urmată de mai multe rugăciuni frumbse. Cu 
mereianțl. Prețulă 50 cr.

Economia pentru scolele
II. Prețulă 30 cr.

îndreptară teoretică și 
mentulu intuitivă in folosulQ

ru-
Prețulă broș. I. II. găciunl și cântări bisericescl — Irumosă ilustrată pen- 

Cu aprobarea 
jurisdicțiunei sup. bisericesc!. Prețulă unui esemplară

— legată 22 cr., legată în pânză 26 cr. 
Cărticică de rugăciuni și cântări pentru pruncii 

Gu mai multe icbne fru-
Prețulă unui esemplară trimisă franco e 10 

cr.; — 50 esemplare costau 3 fl.: 100 esempl. 5 fl. 
Visulu Prea Sântei Vergure Maria a Născătorei

popor, de T. Roșiu. Ed.

practică pentru înveță-
eleviloră normali (pre.

mai multe icbne frumbse Prețulă unui esemplară 
espedată franco e 10 cr.. 50 esemplare 3 fi., 100 esem
plare 5 fl. v. a.

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

&


