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Brașovu, 15 Octomvre 1887.
In Bulgaria domnesce încă și ai|l o stare 

de lucruri totu așa de tristă ca mai ’nainte. Ilu- 
siunile ce și le-au făcutii patrioții bulgari, că 
avendu unti principe voru ajunge la o pacinică 
consolidare interidră, au rămasă totă numai ilu- 
siunl.

In aparență domnesce în Bulgaria pace și 
liniște; în realitate însă focul fi arde sub spuză, 
țâra este subminată de totu felulfi de comitete și 
conjurațiunl secrete. Se vede că uneltele rusescl 
vrău să se țină de cuventu, căci din Sofia se 
anunță, că comitetulfi slavu din Odessa ar fi or- 
ganisatfi unu atentată asupra vieții principelui de 
Coburg. In Varna, după cum ne comunică o te
legramă, s’a și arestată unti individă, care a 
mărturisită însuși că e plătită și trimisă să aten 
teze la viăța principelui.

Acestea suntă semne fdrte triste și în ase
meni împrejurări capătă importanță protestațiunea, 
ce o adresăză pretinsulă „comitetă secretă ală 
oposițiunei“ cătră representanții puteriloră ime
diată după alegeri, și în care e aspru acusată 
regimulă actuală bulgară, declarându-se și ale
gerile făcute pentru Sobraniă.

Bate la ochi totodată, că și din partea 
Serbiloru se dă nutrimentă acestei agitațiuni con
tra guvernului prințului de Coburg. țliarulă o- 
ficiosă serbescu „Odjek“ publică sub titlulu 
„Noi și Bulgarii" ună articulfi fdrte înverșunată 
contra noului regimă bulgară, în care Z’ce în_ 
tre altele, că stabilirea actualeloru stări în Bul
garia sunt a se pune în contulă acelorași influ- 
ințe streine, cari înainte cu doi ani au sumuțată 
și pe Serbia la răsboiu contra Bulgariei.

Ddcă în Serbia domnesce acestă spiritfi, 
nu ne mirămă când autjimă că în Rusciucu au 
fostă arestați, între alții, și mai mulțl Șerbi cari 
suntă acusați că uneltescă în ascunsă contra gu
vernului bulgară.

Cu tdte aceste neajunsuri, merită laudă Bul
garii dela putere, că nici acum nu-șl perdă cum- 
pătulă, ci procedă cu mare tenacitate pe calea 
apucată de a’ș! ajuta ei înșiși, pe cată cu pu
tință le este. Acum se ’ntrunescă ârășl depu
tății și se consultă asupra atitudinei ce au să o 
ia în Sobranie, 6r guvernulă se felicită, că ale
gerile municipale, cari s’au făcută în tdtă liber
tatea — precum se susține — au eșitfi asemenea 
în favdrea lui; numai în Zece comune din Bul
garia de nordă și sudă au reeșită candidații opo- 
sițiunei, de unde guvernulă conchide, că popo- 
rațiunea bulgară este cu totulă pe partea lui și 
că în realitate nici nu esistă o oposițiune peri- 
culdsă.

Ar fi bine să fiă așa, dăr pregătirea de a- 
tentată ce s’a descoperită acum în Varna nu 
pră justifică optimismulă guveruanțiloru bulgari. 
Din contră ni se pare că stau totă acolo lu
crurile unde le-a lăsată prințulă de Battenberg.

Rusia se vede că șl-a pusă în gândă a face 
imposibilă și rămânerea prințului de Coburg în 
Sofia. De o parte guvernulă din Petersburgă 
totă schimbă la note și cerculare cu Pdrta și cu 
celelalte puteri, fără însă a ajunge la vre-o în
țelegere. De altă parte comitetele secrete, con
duse de mâni ascunse rusescl, țesă la conjura
țiunl și pregătescă atentate la viăța prințului de 
Coburg.

Acesta este situațiunea Bulgariei și a prin
țului ei, și nimenea nu va <Jice că ea ar fi de 
invidiată.

De sub Meseșulu Ardealului, (SSlagiu) Octomvre 1887.
.Principii» obsta.....

II.
Dăcă careva nu ar sci cine e fișpanulă nos

tru, îi spunemfi : elfi se numesce Baranyi Gusztav, 
fostu vice-comite în Bihorfi, mamelucă de 18 ca

rate, și totu meritulfi lui e că pe când era încă 
vice-comite a îndorsatfi o cerere a unei comune 
române din jurulu Mărgitei, în care se cerea locă 
de biserică în sată, astfelifi: „După-ce comuna 
nu se pdrtă după calapodulu maghiară, dmenii 
nu suntă vrednici să șădă Dumnezeu într’ună 
șiră cu ei. Celu puțină așa ni-o povestise o f6iă 
din Oradea-mare cu acea ocasiune, când respec- 
tivulă fu decorată cu ordinulă papală „Gregoriu". 
Au nu e acesta mare merită în timpii de față ?

Ca vice-comite avemfi pe Szikszay Lajos, cu
noscută romanofagu cu decenii mai înainte. Acestă 
omfi fatală când fu alesă vice-comite, fără ca 
vre-unfi Română să-i dea votulă, în vorbirea de 
introducere în oficiu se esprimâ, că scie bine, că 
Românii nu-să cu elă, nu i-au dată votă nici- 
unulă, dâră esistă o armă cu care poți cuceri 
și câștiga și pe sălbaticii din Africa, și aceea e: 
aplicarea cumpenii dreptății la toți deopotrivă, și 
elă asta o va practisa. — Eră acostă cumpănă 
cum o aplică în Sălagiu față cu națiunea ro
mână? O scie și celă din urmă opincară; dâr 
o dovedesce totă anulă, t6tă luna, tdtă diua ac
tivității sale de funcțiunară; căci abia trece o 
lună, în care unulă ori altulă notară de română 
să nu fiă, per Jas ei nefas, persecutată și trasă 
în cercetare. Acum deocamdată e rendulă numai 
la Românii cei mai buni; la Pap Jânos și soți 
rendulă numai mai târziu va veni.

Ca inspectorii de dare din darulfi lui Tisza 
ne fericesce unu Sasă cu sâtnțu maghiarisatfi, cu 
numele Zeitler Karoly. Elă <j*ce câ e Săcuiu, 
numele însă și zelulu său de a prigoni pe Ro
mâni îlă trădau apriată că viță curată nu e, 
pentru că Maghiarulu de nascere nu e ultra ze- 
losă față cu semenii săi. — Acum cine scie, că 
unu renegată numai așa se p6te susțină, dăcă 
va persecuta totă ce nu e maghiară, îșl p6te 
închipui persecuțiunile cari au a le suferi nota- 
rășii cu simță română și bietulă poporă contri
buabilă. — De ună ană curgă licitațiunile mo- 
șiiloră române și încă voră mai dura celă pu
țină ună ană.

Cumcă ună omă în astă posițiune ce p6te 
face, s’a văzută chiară și cu ocasiunea alegerii 
de deputată de astăvără. Acestă omă așișderea 
fatală a cutrierată totă cerculă electorală, bă- 
gendfi frică și gr6ză în totă ce e alegetoră ro
mână, dâcă nu va vota cu candidatulă guver
nului. Resultatulă îlă scimă cu toții, deși frân
gerea passivității decretată, în mare parte, se p6te 
atribui domnului notară Pap Janos și consoți- 
loră lui, toți crescuți cu pituță românâscă și a- 
jnnși domni prin puterea opincei.

Aceste suntă stelele negre, cari de presentă 
ne întortdcă orisontulă comitatului Selagiu.

Ce să d'cemu de fisolgăbirăi și colateralii 
acestora? Totu ce e rău în privința nășiră și 
nimici! ce e bine cu privire la noi! NijI unulă 
din aceste ființe românesce nu scie, câte unulă 
gângăe de te apucă mila de elă !

In satele românesc!, de este măcaru numai 
câte ună răutăciosă de nemeșă scăpătată, acela 
se gerâză ca poruncitorulă, conducătorulă și facă 
totulă comunei!

Și ce facemă noi Românii față cu aste stări 
anormale și fatale întru apărarea dreptului nos
tru? Și ce mai alesă preoții, protopopii și do
cenții comuneloră, căci pe sate altă inteligență 
nu avemă ? mă temu că nimica, ba dâră și mai 
puțină ca nimica.

Biserica, șcâlele și satele române mai alesă 
sub Meseșă suntă lăsate în grija sorții; ba am 
chiară târnă că unii din preoții noștri suflă chiar 
în ună bucină cu contrarii seculari (!). Șcâlele mai 
alesă cele gr.-orientale stau de totă rău; în 
multe sate nici preoți nici dăscăli de „Dâmne- 
ajută“ ; cam asta lipsă se simte și la gr.-catolicl.

Protopopii și preoții pare-mi-se nu desvâltă 
acea activitate, care ar trebui să o vedemă la 

pâlele Meseșului, infectate de bâla kulturegy- 
letului; pâte suntă acuma bătrâni și s’au obo
sită ; dără acestei lipse trebue să-i ajute sântele 
nâstre consistâre, celă dela Sibiiu și Blașiu. Aici 
ne trebue atâtu protopopi câtă și preoți și das
căli din cei mai ageri și neobosiți. Perieiulă e 
mare, întârzierea umblă cu multă daună, deci 
ne grăbimă a atrage atențiunea consistorielorii 
nâstre să bage bine de semă că kulturegyletulfi 
umblă ca leulu în giură căutândă pe care să-lă 
înghiță. Totă respectulă de preoții bătrâni; timpii 
însă s’au schimbată în rău pentru noi; prin ur
mare la lupta aprigă și înverșunată trebuescă 
6meni noi, înZestrați cu armele sciinței mai nouă 
și multă zeloși întru împlinirea sântei loră che
mări.

Pe la noi, în valea Agrișului și a Almașului, 
semțulu națională nu e scăpătată, e numai amor
țită ; feciâra numai dârme dâr nu a murită, și 
prin urmare ajutorulu grabnică ne p6te mântui 
totulă.

Iu’nieiiioria ini Iacobti Mureșiaun.
Redactorul „Gazetei Transilvaniei» a mai primită următă- 
rele telegrame și scrisori de condolență:

Făgărap'i, 12 (24) Octomvre 1887.
Comitetulă despărțământului ală II ală As- 

sociațiunei transilvane pentru literatura și cultura 
poporului română, ca o ramură micuță răsărită 
din puternicul fi arbore sădită între alții și de 
scumpulă vostru tată și ală nostru multă regre- 
tatnlu Iacobfi Mureșianu, membru fundatorii alu 
„Assoeiațiuuei transilvane", pătrunsă de durere 
pentru perderea lui, prin conclusulă de astăZi se 
însoțesce doliului comună. Istoria va înregistra 
cu mulțămită voința și activitatea lui cea mare. 
Alexandru Micu, dir. desp. II. luliu Danii, secretarii.

Budapesta, 11 (23) Octomvre a. c.
Vă rogă să primiți sincera mea condolență 

pentru pierderea venerabilului d-vâstre părinte.
I. Cuzmanu.

O voce despre generalulft Doda.
„Românulfi" dela 24 Octomvre scrie:
Retragerea deputatului română, generalulă Traiană 

Doda, din dieta ungară a fostă ună actă de o adevărată 
manifestațiune patriotică in contra nedreptățiriloră șl-a 
procedăriloră anticonstituționale, de pe urma cărora su
fere astăZi Romănimea, ca și celelalte naționalități de 
sub corona sf. Ștefană.

Generalulă Doda spuse verde și românesce Un- 
guriloră :

Sunt singurulă Română în dieta vOstră; ați făcută 
și faceți tolă ce v'a stată și vă stă prin putință pentru 
a călca Conslituțiunea și a nedreptăți ună poporă de 
peste 3 miliOne, — nu mai am deci ce căuta între voi. 
Faceți ce sciți și cum credeți că se cuvine să faceți pen
tru cinstea și fericirea nemului vostru; eu nu voescă cu 
presența mea să justifică nelegiuirile vOstre față cu ne- 
mulă meu, pentru care sunt inlotdăuna gata -ă moră.

Asupririle Unguriloră, tânguirile și drepta indignare 
a 3 milione de Români deșteptară in generalulă Doda 
simțămăntulă de protestare pe care firea omului nu lă 
mai pOte stăpâni, când elă vede că nemulă său este ne
dreptățită și prigonită.

Și Românii cu toții se uniră aclamândă din adân- 
culă inirnei vrednica purtare a representantelui loră, dăr 
in linisce și fără să dea nimănui prilegiulă de a’i privi 
— astfelă cum ii descriu foiie ungurescl — ca pe nisce 
resvrătilorl și turburători ai ordinei in stată și ai sigu
ranței lui.

Esemplulă acesta de cumpătare și de înțelepciune 
ală Românimei de dincolo de Carpați ar trebui să deș
tepte în spiritulă poporului ungură și ală conducătoriloră 
lui mai multă prevedere și să-i facă să aibă mai multă 
pătrundere în politica loră națională.

Cu sugrumările și cu apăsările naționalităților^ de
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sub domnia lord, la ună bună capătă nu o potă scote; 
și credemh chiară că n’are sâ fiă departe timpulh, cănd 
Ungurii înșiși voră vede că greșită ii a fostă politica și 
că rău și-au ințelesă interesele.

Simțămintele și aspirațiunile naționale nu se stingă 
așa de lesne după cum le place a crede veciniloră noștri 
Unguri, ori câtă de numerâse și de sigure li ară părea 
că suntă acjl armele pe cari le intrebuințeză cu atâta ură 
și vrășmășiă in contra Romăniloră, ca și in contra ce
lorlalte naționalități.

Cugete bine Ungurii la aceslă adevără, și nu uite 
(Jicătorea : „cine sernână venlă, culege vijelia».8C1RILE D1LE1.

O nouă scrisăre a unui altă fișpanu ungureseă, mai 
grozavă deeătă a fișpanului Tallian din comitatulă So- 
mogy, face să se vorbăscă forte multă de ea. (jic* »Buda- 
pester Tageblatt*. E o scrisâre a fișpanului Sig. Ormos 
din Timișâra, iotă cătră ministrulă de interne și totă 
confidențială, der care ca și cealaltă a căpătată piciâre. 
Serisorea e scrisă curăndă după alegerile din comitatulă 
Timișâra, in introducere cuprinde unele observări despre 
alegeri și apoi vorbesce despre o persână din Timișâra, 
care a primită de curendă „nobleță*. Acâslă persână— 
numele i se pole ceti in scrisore — dreptă mulțămire a 
pusă fișpanului la disposițiune, precum însuși acesta asi
gură, 8000 fl. pentru scopuri generale, și fișpanulă de
clară, că acăslă sumă a folosii’o pentru scopuri electo
rale, căci altfelă candidații partidei guvernului n’ară fi 
isbutită. — Câtă corupția și ce regimă!

—x—
Ca să se convingă lumea, că guvernulă ungureseă 

a încredințată Kulturegyletului furnisările în Ardealii în 
scopulă mayhiarisărei, îi aducemă ci dovadă casulă, că 
curelarulă Csernal din Târgu-Mureșuh'i dă Kulturegylet 
ului 5 procente din venitulă mărfuriloră sale și ca să 
pătă da aceluia socotâla, ori-ce cumpărătură induce într’o 
carte suma cumpărării. Asta ’t ună felă «le reclamă, ca 
să’i încredințeze Kulturegyle'ulu furnisări De altă parte 
ună Sasă ori Șvabă din Meghișfaltu a construită o punte 
peste Mureșă și în locu de a lua vamă dela trecători, a 
așezată o pușculiță (cutiuță, lădițâ) în care adună pen
tru Kulturegylet. Atragemă atențiunea Romăniloră, cum 
părători și trecători, asupra acestoră măsuri private în
dreptate contra Romăniloră.

—x—
In 29 Octomvre n., la 10 ore a. in. se voru vinde 

prin licitațiune in Mercurea 68 de porci confiscail ea in
troduși fiindă ca contrabandă d n România.

— x—
Din pașalâculă Bistriței comunică „Kronst Ztg«. 

scirea, că in cercurile săsesci din Bistrița domnesce mare 
ferbere din causa unei deeisiuni a ministrului instruc- 
țiunei unguresc!, prin care președintele și vice-președin- 
tele senatului școlară ală scolei civile, l)r. Teodor Fil- 
keni, și directorulă gimnasială Gusiav Fischer suntă sus
pendați și trași in cercetare disciplinară. Ca ino'ivă dă 
„Ellenzek", că aceștia n’ar fi ordonată deja de doi ani 
nici o ședință a senatul ii s :olară și că ar fi voită să 
pricinuână încurcături, fiin iă că soo't civilă strică in- 
stituteloră săsesci de invățămentă. Ungu ii sa tă de bu
curia pentru decisiunea minislrului. S’au numită l)r. 
Franz Nussbăcher (sasă, și mamelueă ală fișpanului) și 
ună orecare lanos Gyorgy ca prt ședințe, resp. vice-pre- 
ședinte ai senatului școlară.

—x—

Pentru serviciile aduse maghiarismului ministrulă 
ungureseă Trefort a „răsplătită“ pe preotulă gr. or. Petru 
Toderici din Almășelii cu 50 11. — Nu vei fi uitată, pă
rinte !

Scimă că deputatnlă Blasiu Orbăn găsise in anulă 
trecută la gara ungureseă dela Solnoeă 200 de galbeni 
învăluiți într’o cârpă. Allătorulă a dată banii direcțiunei 
câiloră ferate cu condițiunea, ca decă în timpă de ună 
ană nu se va afla păgnbașulă, banii să trâcă in folo- 
sulă • Kulluregylet“-ului. Anulă a espirată deja și fiindă 
că păgnbașulă nu s’a aliată, curia r. a adusă holărîrea, 
ca banii să pbtă trece în proprietatea „Kulturegylet*-ului. 
Prin acesta Orban ocupă loeulă ală 4-lea intre membrii 
pe veci ai „Kulturegylet''-ului. — Tote suntă Inzadară!

—x—
Din Orăștia se scrie, că prețuia unei vedre de muslă 

(vină dulce) variază între 70 cr. și 1 fl, 30 cr.
—x —

In Rusia s’a deprinsă preoțimea a face în dilele 
mai însemnate din viăța bisericească câte o faptă alisă, 
spune „Candela" din Cernăuți. Mitropolitulă Chievului, 
Înaltă Pre Sânția Sa păr. Platonă, care are acum 84 de 
ani și după Mitropolitulă Isidoră ala Petersburgului e 
cela mai vechiu de ani între Archiereii Rusiei, și-a îm
plinită în 7 Septemvre a. c. 60 de ani de serviciu bise 
ricescă. In amintirea <}dei acesteia preoțimea eparchială, 
punendă la ună loch ună capitală de 6,000 de ruble, a 
urdiih două stipendie pe numele I. Prea Sânției sale și 
anume pentru două eleve dela ala doilea instituia epar- 
chială de copile din Chievd. Fără îndoială, frumosă a- 
mintire! Căci cu deasa se recunoscă în modă alesă me
ritele înalt. Prea Sânției sale păr. Platonă, apoi se îm- 
bărbătăză archipăstorii cei mai tineri la lucrare ma
ntisă ca a Mitropolitului Platonă, și în fine se contribue 
multă la înaintarea culturei în genere. Noi în Bucovina 
n’avemh încă nici ună institută, în care ni-s’ar cresce 
copilele in spiritulu ortodoxiei și ală individualității nos- 
tre. Și aicea ne fură firea a dice, că nu ne strică pe 
atătă năvala străină pe câtă nepăsarea și înlemnirea 
nostru. Noi ne-amă deprinsă, ca totă alții să ne pună 
deagata înainte ce ne trebue, eră noi să nu ne urnimă 
nici degetulă celă mieu. Așa nu se face țâră !

—x—
D-lă colonelă lonă Pokay, comandantulă brigadei 

31 de infanteria, e înaintată pe (Jma de 1 Noemvre n. 
la gradulă de generală.

Clubulă Cicliștiloră „ Fulgerulacare se află in 
formare, va da, in favorea fondului de ajutorare în casă 
de nenorocire, la 31 O domvre c. în sala hotelului Nr. 1 
o serată cu danță și cu tombolă. Bilete de intrare cu 
1 fl. 50 cr. se vândă la d-nii M. și L. Laszlo, la frații 
Simay și săra la casă. Pentru dame servă invitarea 
dreptă biletă de intrare, der suntă rugate a da ună o- 
biectă de preță câtă de mică la cassă pentru tombolă. 
Toaleta simplă e de dorită. Inceputulă la 8 âre săra. 
Dăcă din în’emplare vre-o persână ori familiă îndreptățite 
a aștepta invitare au fostă trecute cu vederea și n’au pri
mită, suntă rugate să binevoiăscă a cere o asemenea in
vitare dela d nii Laszlo și Simay, considerându-le acestea 
ca trimise din partea clubului.

—x—
Duminecă după amecjl s’a găsită în biserica Capu- 

ținiloră din Buda sub bancă cadavrulă unui copilă nou 
născută. Din cercetarea medicală resultă, că copilulă 
putea trăi, mai departe că la gâtă suntă urme de su

grumare. Cercetarea continuă, pentru ca să fiă aflată 
criminala.

—x—
E de ocupată postulă de magistru poștală in Mu- 

reșiu Uiora cu 770 (1. lăfă anuală, 100 fl. cheltuell de 
cancelariă, 62 11. cheltuell de imânare, 709 fi. cheltuell 
de espedtre, 10°/0 tantieme din '"enitulă brută ală ofi
ciului poștală.

—x—
• România liberă" scrie: „fn Giurgiu se pretinde că 

pe o insulă bulgărâscă de lângă Rusciucă se practică de 
multă vreme ună negoță sângerosă. O bandă de Turci 
atrăgea nâptea prinlr’ună samsară din portulă Giurgiu 
mulț'me de lucrători cu parale, cari voiau să trâcă Du
nărea fără a plăti în țâră imposile, și ’i jăfuia și omora. 
Acum de curendă banda a fostă surprinsă asupra unui 
omoră de acestă felă și se cjice că s’ar fi deschisă o 
anchetă mixtă de autoritățile române și bulgare în acăslă 
privință.»

„Romănische 7?eitwe“, fâiă periodică pol. lit., apare 
in fiecare lună în Reșița (Bănată). Editoră: Dr. Cor- 
nelius Diaconoviciu. Broșura X pe Octomvre 1887 din 
causa mai multora afaceri actuale va apăre deodată cu 
broșura XI în luna Noemvre.

Brașovti, 15 (27) Octomvre 1887.
Regretabila afacere a scălei de fete din Sibiiu a 

dată nascere unui incidență, cu care trebue să ne o- 
cupămă astădi Fiindă vorba într’o corespondență, ce 
ni s’a trimisă din Sibiiu în acestă afacere, și de d )ă 
Eugenă Brote și de unii membri ai familiei d-sale, d lă 
Brote s’a simțită ofensată printrînsa și a cerută satis- 
facțiune dela redacțiunea foii nostre. Acesta Deputendă 
lua răspunderea pentru cuprinsulă memoratei corespon
dențe, pe care nici nu l’a aprobată nici nu l’a desapro- 
batu, nefiindu-i cunoscute raporturile personale ale celoră 
dela scâla de tete din Sibiiu, l’a avisată pe d-lă E. 
litote la d la corespondentă, în firma convingere, că 
decă cumva din neînțelegere d-sa ar fi provocată vre-o 
susceptibilitate orecare, va fi gata a da reparațiunei 
cerută.

Duminecă după amecji amă și primită dela d-nii 
I. de Preda și P. Pipoșiu, ca omeni de încredere ai d-lui 
E Brote, o declarațiune subscrisă de d-lă Cimponeriu, 
der însoțită de o comitivă, care se referea esclusivă la 
cele petrecute între d-loră și d-lă Cimponeriu. Noi 
le-amă răspunsă imediată, că neprivindu-ne pe noi cele 
cuprinse in comitivă, nu o putemă publica, er pentru 
publicarea declarațiunei să se adreseze la noi însuși d lă 
Cimponeriu. Despre acesta l’am avisată prin scrisăre 
și pe d-lu Cimponeriu. Intr’aceea numiții d-nl ne-att 
cerută sâ le înapoiămă declarațiunea, decă nu publicămă 
și comitivă d-lorh împreună cu ea, ceea ce amă și fă
cută. Primindă imediată după acesta, în aceeași (}i, o 
telegramă dela d Cimponeriu, prin care ne auti.risâză 
a’i publica declarațiunea, i-amh răspunsă că ea nu mai 
este în posesiunea nâstră. In urma acâsta amă primită 
atjî dela d-sa următorea scrisâre:

Sibiiu, 26 Octomvre 1887. 
Stimate d-le Redactoră!

Epistola D-Vâstre dd-o 23 c. priinindu-o numai cri 
după amâtjă-cji, n’am putută altcum satisface întrebăiii 
D VOstre, deeătă să răspundă prin telegrafă, că put ți 
publica dechiarațiunea, ce am trimis’o d-lui Eugenă Bro’c, 
după ce D.-Sa ceruse prin d-nii I. de Preda și P. Pi
poșiu esplicațiunl în privința intențiunii mele din cor«s- 
pondența apărută în N-rulă 216 ală «jiarului D.-Vâtre.

FOIIjETONU.
o hobte teribila.

de Maurice Reynold, traducere de Ioană E. Prodană.
V.

(Urmare.)

— Ah, decă ai sci! dise Ioana cu grabă; mi-ar 
plăcea să-ți potă spune tâte celea. , . . . o să-ți spună 
mâne . . .

Rene trebui să se mulțumescă cu acestă răspunsă, 
deârece toți vânătorii erau adunați în vestibululă celă 
mare (sala dela intrare) care era luminată de două lampe. 
Elă audi o servitore dicendă marchisului:

— Au sosită două persone, domtm de Brissac și 
căpilanulă Roney.

Ioana era încă totă de brață cu Benă, care simți 
că tînăra fată tresări. Ea se depărta imediată de lângă 
elă și apu'ă spre scările ce duceau in odaia ei.

— Cine e acestă căpi'ană de Roney? întrebă 
Rene pe d-lă de Fonteilles, care înainte de a șl pune 
josă pușca șl-o examina cu mare atențiune.

— Acesta este ună forte frumosă oficeră de ca
valeria fără soldă ; își dă ună aeră interesantă, și pre
tinde că ar avea o bălă de inimă, însă acăsta nu-lă îm- 
pedeeă d’a face curte tuturoră femeiloră și cu deosebire 
d șârei Ioana.

Aceste cuvinte, vorbite într’ună tonă forte liniștită, 
impresionară pe Rene durerosă. Elă rămase convinsă 
că căpilanulă de Roney era rivalulă său, și probabilă 
rivalulă său mai preferată. Cu tote aceste, fiindcă etă 
n’avea nici o avere, era lucru de înțelesă că nu putea 
s’o ia pe Ioana de soțiă.

Dăcă juna fată ar fi putută se smulgă și să depăr
teze din inima ei o faniasiă fără speranță, atunci Rene, 
în virtutea devotamentului, perseveranței, ar fi pntufă 
reuși ca să fiă iubită de ea.

VII.
Renâ medita timpă îndelungată asupra atitudinei 

ce avea s’o observe, și când întră, îmbrăcată sărbăto- 
resee, în salonulă celă mare fu surprinsă văcjând că erau 
deja 7 ore săra.

Domna de Brissac se afla acolo, șetjendă pe ună 
mare fotoliu, celă mai comodă din câte putu afla, și-și 
încălca piciorușele la flacăra cuptorului. Fiindă cunos
cută cu Renâ, ea începu a-șl desvăli întregulă său arse- 
nală de cochelăriă.

— Așe4ă-le lângă mine, 4>se ea. Ce fericire pu- 
tândă afla ună Francesă în acâsla țâră de sălbatici 1 
D-ta scii că eu nu vină pe aici decâlă numai pentru 
Ioana. Intre noi fiă trebue să recunoscă, că în 
peștera marchisului suntemă fârte rău instalați.

— Intr’adevără, tjise Renâ, căruia îi plăcea cum 

vorbesce aceslă mică papagală, castelulă, dâcă nu mă 
înșelă, e fârte rău Întreținută.

— Oh! d-ta scii că marchisulă e ună felă de 
smintit, care nu observă ceea-ce se petrece fn giurulă 
lui. Elă lasă ca tote să se ruineze; doclorulă, carele 
își are motivele sale pentru acăsta, cruță și adună in 
fiă care 41 neîncetată pentru binele său. Se <jice că elă 
a devenită fârte avută pe soeotâla marchisului, și p’a- 
nulă său este a lua pe Ioana de soțiă, pentru ca, după 
mârtea clientului său, moștenitorii să n’aibă nimică de 
reclamată.

— Dâr eu spereză că d-șdra Ioana nu se va în
voi cu aceslă calculă odiosă 1

— Oh! nu, tjise dâmna de Brissac. Ioana nu se 
va mărita după doctorulă.... fără ca cu tâte aceste. . . . 
adause ea cu ună tonă ciudată.

— Fără ce? întrebă Renâ.
— Ioana câte-odată e binișoră de imprudentă; 

doctorulă e ună observatoră, care trage folâse din tâte..
— Esplică-ml, dăcă e ertată a le ruga, Dâmnă....
— Eu? Eu nu dau nicl-odată deslușiri, 4,se dâmna 

de Brissac cu ună surîsă tăpitoră.
In acestă momentă ușa salonului se deschise pen

tru ca să între ună necunoscută. Renâghici imediată: 
era căpitanulă de Roney.

Frumosă, voinică, elegantă, oficerulă esprimn de
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Textulă a foștii și este următorulă: 
>Dechiara(iune“.

„Subscrisulă recunoscândă, că am tiimisă corespon 
dența dto Sibiu, 4 Oetomvre 1887, apărută in N-rulă 
216 ală -Gazetei Transilvaniei", declară prin acesta

1) că prin acea corespondentă n’am intenționată 
vătămarea onârei — fiă a d-lui Eugenă Brote, fiă a vre 
unui membru din stimata familiă Brote ;

2) că prin acea corespondență am voită numai să 
rectifică incusa aruncată de d lă Iănă Slavici in articlulă 
sensațională, apărută in Nrulă 213 ală -Tribunei-, — 
tțică : am voită să rectifică incusa arun iată asupra fami- 
lieloră romane de aici, și asupra felițeloră loră, incusa 
„ .infumurării aristocratice-« etc., prin urmare, că nu 
acăstâ înfumurare, — fiă a părințiloră, fiă a fetițeloră 
loră nevinovate — este causa demisionării directoratului; 
ăr eu, ca unulă, carele încă am o fetiță, carea a cerce
tată anulă trecută școla. și este de presinte în interna- 
tulă acelei „,șp61e de fetițe române'" de aici, față de 
articlulă d-lui Iănă Slavici n’am putută rămână ind le- 
rentă, și fără resensă, când am cugetată și pe copilița 
mea in etatea ei fragedă de 8 ani stigmatisată prin ună 
tjiară ea „„Tribuna*“ de fată cu .„înfumurări aristocra
tice- «, ceea ce ea nu este!

Dreplă aceea ori-ee pasagiurl din corespondența ci
tată, cari se referă fiă la d-lă Eugenă Brote, fiă la vre- 
ună membru ală stimatei familie Brote, și pe cari fiă 
d-loră, fiă cineva din publiculă cetitoră le-ară privi de 
vătămătăre pentru d-lă Eugenă Brote, său pentru altă 
membru ală stimatei familie Brote, — le revocă prin 
acăsta cu atâtă mai vărtosă, cu câtă in obiectulă din 
cestiune in reslimpă s’a deehiarată și „reuniunea femei- 
loră române- de aici, dăr și actele, respective motivele 
dimisionării directoratului s’au publicată, cari lămurindă 
cestiunea din tăte părțile ei, credă, a mă pută țină acum 
convinsă, că n’am fostă atinsă nici eu, nici fetița mea 
prin articlulă menționată din „Tribuna*, prin urmare și 
corespondența susă citată a devenită cu totulă fără o- 
biectă atacabilă prin m:ne.

Rogă dărâ pe stimata redacțiune a ,Gazetei“, să 
dea locă în colănele sale acestei dechiarațiunl spre sa
tisfacerea d-lui Eugenă Brute și a familiei d-sale.

Sibiiu, 19 Oetomvre 1887.
A. Cimponeriu, 

advocată.
In partea din urmă a scrisorii d-sale, ne spune d. 

Cimponeriu, că a cugetată cum că nu va mai fi lipsă de 
o autorisare spicială din narte-i, și se învoesee chiar și cu 
publicarea comilivei memorate, deși nu i-a fostă comu
nicată mai nainte de d-nii din cestiune, presupuindă 
că nu conține nimică tendențiosă. Acăstă parte insă, 
în urma declarațiuniloră năstre de mai susă, nu mai 
pote fi aici obiectă de discutjiune.

Dândă locă declarațiunei d-lui Cimponeriu, obser- 
vămă, că d-sa fiindă bine cunoscută și publicului nostru, 
ca ună bărbată cu posițiune, care decă n’a putută ajuta, 
celă puțină n’a stricată niciodată vre-unei trebl româ
nesc!, dasemă locă corespondenței d-sale, mai alesă că 
aveamă sigura informațiune, că d-sa numai pentru cres- 
cerea românâscă a fetiței sale s’a așeejată în Sibiiu. Ivin- 
du-se in.-ă neînțelegerea, nu putemă decâtă să aprobămă 
că d-sa s’a grăbită a o delătura, nelăsândă in bănuială 
o familiă în privința onărei și stimei de cate se bucură.

Unii susțiitoril alti caasei Albanesilorii.
D-lu Leon de Rosny a trimisă președintelui 

societăței albanese „Diitta“ din BuciirescI, d-lui 
V. A. Urecbiă, următârea scrisdre:

Domnule și ilustre amice! Spune, rogu-te, Socie
tăței Dritta, care m’a numită membru de onăre, că sunt 
mândru de titlulă ce mi-a conferită; dăr că’lă primescă 
numai cu speranța, că’ml va rămâne incă destulă vieță 
și sănătate ca să polă ajunge ună adevărată soldată ală 
causei sânte ce a îmbrățișată. Populațiunile din locurile

situate între Marea-Nâgră și Adriatica în momentulă 
acesta dau ună mure și frumosă exemplu lumei civilisate. 
Boporulă albanesă, reclamândă în fața Europei drepturile 
sale la libertate și autonomie, și miintjăndă mâna nobilei 
și generosei națiuni române, este demnă de tăte simpa- 
tiele. Plângă pe aceia cari, pentru satisfacerea unoră in
terese înguste, nu voră îndrăsni să o proclame cu tăriă. 
Omenii din trecutulă în putretjiciune, istoria le va înscrie 
numele pe furcile viitorului, dăcă nu va socoti, că e mai 
bine să ’i lase uitărei în lungulă pomelnică ală secoli- 
loră de sclăviă și de întunecime.

Sunt ală vostru din I6tă inima și vă dau tuluroră 
salutarea frățăscă. Leon de Rosny.

Manneville par St Valery cu Caux, 11 Oetomvre 1887.

ScirI polițienesc!. Alaltasâră se născu o cărtă vio
lentă între Andraș Fejer și intre fiulă său vitregă Lo- 
rinrz Albert pe Livadea poștei. Certa lua astfelă de 
proporțiunl, încâtă fiulă aduse două pistole, dintre care 
imulă colosală de mare, amenințândă să impusce pe 
tată-său celă vitregă. Patrula polițienâscă îi arestă pe 
amândoi și luă pistdlele, care, precum resultă din cer
cetare, nu erau încărcate.

ErI înainte de amâtjl corporalulă polițiștă Michailă 
Gross aresta doi feciorași români din Zârnesci, cari vo
iau să ven^ă două curele de mașină, ce le furaseră, în 
valăre de celă puțină 70 fl. După tâtă probabilitatea, 
curelele erau său din fabrica de hârtiă a d-lui Martin 
Kopony său dela ferestrăulă d-lui Mețianu din Zârnesci.

Convocare Adunarea generală ordinariă a des
părțământului II ală Associațiunei trans. pentru literatura 
română și cultura poporului română se va țină pe anul 
curentă, în comuna Făgărașă, Vineri în 11 Noemvre st. 
n. înainte de amâijl la 11 6re. La acăstă adunare sunt 
cu deplină stimă invitați toți P. T. domni membri a i 
Associațiunei de pe teritorulă despărțământului nostru, 
precum și toți aceia, cărora în adevără le zace la inimă 
progresulă literaturei ș. a culturei poporului nostru ro
mână.

Comitetuiă Despărțăm. II.
Făgărașă, 23 Oetomvre 1887.

Alexandru Micu, luliu Danii,
directorulă Despăr. II. secret.SCIRI TELEGRAFICE.

(Serv. part, a >Gaz. Trans.-)
SOFIA, 27 Oetomvre. — In Varna a ares 

tatu poliția pe unu individă, care mărturisi că 
e plătită și trimisă să comită ună atentată la 
vieța principelui.

DIVERSE.
0 glumă. — Ună Germană, D. Max Fiedl, a sta

bilită in timpii din urmă că tăie nenorocirile Bul
gariei provină dela numărulă 13, care jăcă ună rolă ne
fastă în istoria acelei țări. Tratatulă din Berlină, <J<ce 
elă, părtă data de 13 Iulie 1878; artieululă acestui tra 
tată privitoră la Rumelia Orientală este articolulă 13; 
principele de Battenberg a intrată in Sofia la 13 Iulie 
1879; In fine titlulă germană ală fostului prință ală 
Bulgariei „Alexander der I* cuprinde 13 litere, ca și 
titlulă actualului principe .Ferdinand der I".

Căsătoriile prin (jiare. — In Germania e forte răs
pândită obiceiulă d’a se căuta nevastă sâu bărbată cu 
mijloculă anunțuriloră prin <j>are. Multe căsătorii se facă 
în acestă modă și cele mai multe persâne nu se căiescă 
de mijoculă întrebuințată. Cifrele următore voră da o 
ideiă de întrebuințarea acestui mijlocă. Ună tânără din 
Frankfort, care n’avea obiceiulă sa facă cunoscință cu 

domnișăre de măritată, înserâ intr’ună (Jiară fărte răs
pândită câle-va linii in care îșl arăta dorința de a găsi 
o nevastă frumușică, bine educată, cu sâu chiar fără 
avere. Elă primi 3.685 oferte, 2,137 erau din Germania 
și celelalte din alte țâri; 1827 domnișăre nu spuneau 
decă au avere, celelalte arătau zestre dela 1000 pănă la 
200,000 mărci; 278 scrisori erau păcăleli; 3113 oferte 
erau însoțite de fotografii, și tânărulă trebui să cheltu
iască 800 mărci ca să trimâtă îndărătă fotografiile la 
proprietarele loru.

Cele mai bune murături de castraveți se facă în 
modulă următoră: După ce se alegă castraveciorii cei 
mai mici, subțiri și vereji și se spălă în apă sărată, se 
pună în vase umplute eu oțătă bună. Se adaogă puțină 
câpă arpagică, bucățele de conopidă și morcovi; apoi se 
mai pună câteva păstărl de fasole verde, capere, măsline 
și ardei roșii; tăie acestea după ce mai ânlâiu au fostă 
ținute pănă la <țece minute în apă fiârtă și după ce s’au 
scursă bine. După 24 câsurl trebuescă scăse și scurse 
bine și punându-se în alte vase se mai adaogă foi de 
tarhonă, puțină usturoiu, câteva migdale vereji curățate, 
piperă și băbe de muștară. După vr’o două săptămâni 
de oțețire murăturele făcute astfelă se potă strecura din 
nou și pune în vase de sticlă pline cu oțătă parfumată 
cu tarhonă unde voră părea multă mai frumoși ca ves- 
tiții castraveți cărora li se păstrâză fața cu ajutorulă sul
fatului de cupru (cotlâla gologanilor^) așa de obicinuită 
de unii negustori de murături cu puțină scrupulă. — 
(„Gaz. Sătenului“).

Țarulu ca deputatu alti Sobraniei. — Nu-i vorbă, 
Bulgarii suntă omeni bravi, dâr nu se prea pricepă în 
treburi parlamentare. Nu că dâră nu s’ar pricepe la 
mișcări electorale, la bătăi, ciomege și reteveiurl, — dâr 
nu se mulțumea ă cu deputați din țeră, ci îșl permită a 
candida chiar și pe țarulă tuluroră Rușiloră. £tă faptulă : 
locuitorii din Cutlovița, nemulțămindu-se cu starea actu
ală a lucruriioră, in speranță că Țarulă va îndrepta re
lele, i’au alesă de deputată. După alegere, locuitorii cu 
popa în frunte au arangială ună banchetă în onorea de
putatului loră. Se speră, că Țarulă va fi recunoscâtoră 
pentru aeâstă distinețiune constituțională.

Rectificare. In Nr. 226 ală „Gaz. Trans.“ in „sci- 
rea rjilei" a tțecea, în locă de Avram, să se cetâscă: 
Aram, care e prolopărintele Armeniloră.

NOU ABONAMENTU

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Cu 1 Oetomvre 1887 st. v., s’au inceputu ună nou 

aboiianientft pe triluniulfl Oetomvre, Novembre si 
Decemvre la care invitămu pe toți onorații amici și spri
jinitori ai foiei nostre.

Prețuia abonamentului:
Pentru Ânstro-Uiigaria: | Pentrn România și străinătate:

pe trei luni 3 fl. | pe trei luni 10 franoi
» șâse „ 6 „ i „ ș6se „ 20 „
„ unu anu 12 „ , „ unu a u 40 „
Abonarea se p6te face mai ușorii și mai 

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

a însemna pe cuponiî numărulu fâșiei sub care 
au primiți! «țiarulti.

Domnii cari se voră abona din nou s6 binevodscă 
a scrie adresa lămurită și a arăta și posta ultimi.

Editoră și redactoră responsabilă : Dr. Anrel Mnresianu.

minune încarnațiunea tipului de „răpitoră ală inimiloră.' 
Intrâga lui ființă era plină de farmecă, încependă dela 
palărea lui interesantă, pănă la ochii lui mari negri, 
umbriți de sprîncene negre, lungi și arcate. Elă sărută 
mână d-nei de Brissac și i se complimentă când îi pre- 
sentă pe Renâ.

Sârmanulă nostru înamorată simți că curagiulă îlă 
părăsia; cum se cuteze elă a să lupta in potriva aces
tui omă atâtă de seducătoră, celă puțină în aparințăî

Elă încercă a-lă face să-și petrâcă și recunoscu cu 
o durere adâncă simțită, că căpitanulă nu era nici ună 
pretențiosă, nici ună nebunatică. Elă vorbia puțină; 
dâr vorbele lui aveau o mlădiare originală și dovediau 
ună spirită cultivată.

Pe rândă apărură în salonă și ceilalți locuitori ai 
castelului. Mai pe urmă intră Ioana. Ea purta o haină 
cu dantele negre prin cari i se vedeau frumosele i brațe 
și admirabilu-i peplă; de pe față îi transpira însuflețirea; 
ochii îi ardeau cu ună focă extraordinară.

Renâ o observă cu atențiune. Căpitanulă se în
dreptă spre ea și-i oferi brațulă; preste câteva minute, 
prâmțulă fiindă gata, fură invitați.

Ei trebue că se Întâlniseră deja, deârece Renâ nu i 
vâcjuse ca ei sfi-șl fi dată mânile, sâu să-și fi făcută 
complimentele de binevenire precum făcu marehisulă și 
Renâ cu dspele loră.

Prânzulă fu destulă de însuflețitoră. Bâtrânulă 
Fonteilles începu să enareze anecdote plăcu'e, dămna de 
Brissac îi răspundea, și din când in când Ioana arunca 
câte o radă strălucităre de spirită. Ea se părea a fi 
forte agitată. Însuflețirea ei sămăna a nervosilate, și Renâ, 
a cărui gelosiă crescea ca valurile furiâse, crecjă a ob
serva că pe când Ioana tăcea, căpitanulă folosindu se de 
sgomotulă conversațiunei tuturoră, cu voce lină îi cerea 
ceva și încă cu insistință, ceea ce ea refusa, făcându-i 
cu capulă ună semnă că nu se invoesce.

După prânejă Maria se puse la piană și cân'ă ună 
valsă de Chopin, cu multă simță.

— FrumOsa mea, îi <Jise Ioanei dămna de Brissac, 
cântă ună duetă cu căpitanulă, d. es. duetulă Romeo și 
lulielta.

— Cu plăcere, răspunse Ioana.
Renâ spera că oficerulă puțină succesă va avâ în 

acâsta încercare; dâr elă se inșelă, d-lă de Roney avâ 
o voce admirabilă de tenorislă și cânta deli< iăsa musică 
de Gaunod cu o espresiune pasionată. Vocea Ioanei 
concorda ca a lui in modulă celă mai melodiosă; câtă 
de Incântătoră mai fu acestă duetă.

Cătră fine și pe când încă aplăudau, Renâ vă<ju 
pe oficeră cum îșl înclina capulă spre urechea Ioanei.

Elă ii șoptise încetă câteva vorbe. De astă dată 
ea-șl lntârse spre elă fața incântătăre cu ună surîsă și 

cu o privire îngerâscă și Renâ credu că pe buzele ei 
vede formulându se cuvântulă „da-,

D-lă de Roney se îndepărtă imediată dela piană 
spre a conversa cu d-na de Brissac.

— Ești palidă, îi ițise ea, se vede că suferi.
— Da, în acestă moment.ă suferă multă, răs

punse elă, punându-șl mâna pe inimă; orice agitare îmi 
face râu; dâcă voescă sâ cântă, atunci încercă palpita- 
țiunl violente.

— Căpitane, emoționările trebuescă încunjurate, 
cjise doctorulă, care se ratțimă de cuptoră. Drace I de 
ce nu poți cânta liniștită?

— Fiindă că mă lasă a fi răpită de tote celea, 
răspunse căpitanulă; de altmintrea, a trăi fără a simți 
ceva, aceea nu însâmnă vieță.... și ce-mi pasă de pu
țină suferință? Cu o bălă de inimă poți ajunge și o 
sută de ani.

— Da... decă omulă se cruță.
Marchisulă fiindă încâlva obosită de drumă, se ho- 

tărîseră cu toții a se culca de timpuriu, pentru ca In 
diminâța următore de cu <jorl să pătă porni la vânată.

Renâ află în odaia lui focă, și apropiindă de ca- 
mină uniculă fotoliu, ale cărui spate rădicate îi serveau 
capului său de sprijină, începu a se cugeta la iote câte 
le văcjuse și aucțise. (Va urma.)



Nr. 227. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

Ctisuîu la burau âo Vii na
din 80 Octomvre st. n. 1887.

RentA de aură 5°/0 ... 99 10
Rentă de liârtiă î>°/0 . . 86.—
tmprumutulîi căiloră ferate

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

Bonuri croato-slavone . . 104 25

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) ... 9650

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostă ung. 
(3-a emisiune) . . . .112 —

Bonuri rurale ungare . . 1C3 70
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.—
Bonuri rurale Banat-Ti- 

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

Acțiunile băncel austro- 
ungare........................  887 —

i Act. băncel de credită ung. 284.75 
Act. băncel de credită austr.283 70 
Argintulă —. — GalbinI 

împărătesei ..................5 93
i Napoleon-d’orI .... 9 93
Mărci 100 împ. germ. . . 61 40 
Londra 10 Livres sterlinge 125 50

Bursa «le Ifiiciiresel.

Cota oficială dela 5 Octomvre st. v. 1887.

Despăgubire p. dijma de
vină ung.........................—.—

[mprumutulrt 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. , . 11150 

I Losurile din 1860 . . . 135 25

Cump. vend.
Renta română ț5%). . 93>/a 9«l/s
Renta rom. amort. (5°/0) OB 97—

> convert. (6°/0) OI— 92—
Impr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 36 —
Credit fonc. rural (7°'o) . 105— 106—

• .. » (o’/o) • 91’/. 92*/t
• » urban >7»/,' 103— 104—

, (6»/,' . 96— 97—
’ • • (5°/®) • 871/, 88’/,

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

« » » Națională — —
Aură contra bilete de bancă • • 14. V. 15.—
Bancnote austriace contra aură. . 2.03 2.04

Cursulu pieței Brașovu
din 21 Octomvre st. n. 1887.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.56 Vând. 8.53
Argint românesc................. . > 8.50 • 8.55
Napoleon-d’orl..................... . » 9.87 • 9 92

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

Imperiali.............................. . • 10.21 • 10.36

. » 5 86 > 5.90

Scrisurile fonc. «Albina» 6°/, . » 101.— > 102.- -

n * n 5°/o • . 98.— 99.—
Ruble RusescI...................... . » 109.— • 110.—
Discontulă ... » 7—10»/, pe ană.

TARIFA animtiiriloru si msertinniloru.
•) 1 1

Anunciurl în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fl. —cr. 6.

Pentru inserțiunl și reclame pagina a III linia ă fl. — cr 10.

Pentru repețiri se acdrdtl unutlforele rabate:

Pentru repețiri de 3— 4 ori ................................... . 10’1.

n n » 5- 8 i» ................................... • 15"|.

n h h 9 — 11 ii ................................... • 20’;.

ți țț ți 12 — 15 M ................................... • 30°|o

v n ii 16—20 11 ................................... • <0°|o

Dela 20 de repețiri în susfi ................................... 5O’|.

Pentru an unei uri ce se publică pe mai multe luni se facă în-

voiri și reduceri și peste cele înseninate mai susu.
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Sosirea și plecarea trenuriloru și postelorO în Brașovu.
1. Plecarea trenurilor^:

.1 Dela Brașovu la Poșta:
Trenulă de persâne Nr. 307: 7 ore 20 de minute săra.
Trenulă mixta Nr. 315: 4 ore Ol minută dimineța.

2. Dela Brașovă la Buouresoi:
Trenulă accelerată Nr. 302: 5 Ore 37 minute diminâța.
TrenuIO mixta Nr. 318: 1 oră 55 minute după ametjl.

II. Sosirea trenuriloru:
1. Dela Pesta la Brașovă:

Trenulfi de persâne Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amătjl.
TrenuIO mixta Nr. 316: 9 6re 52 minute sera.

2. Dela Buourescî la Brașovu:
Trenuia accelerata Nr. 301: 10 6re 12 minute săra. 
Trenuia mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după ameijl.

A. Plecarea postelorft:
a) Dela Brașovă Ia Reșnovă-Zernesci-Branu: 12 6re 30 min. după amâift.
b) fl fl „ Zizinil: 4 6re după ametjl.
c) II in Secuime (S. GeorgI): 1 oră 30 minute năptea.
d) w JJ la Făgărașă: 4 ore dimineța.
t) n fl la Săcele: 4 6re diminâța.

B. Sosirea posteloru:
a) Dela Reșnovu-Zernesci-Branu la Brașovă: 10 6re înainte da amătjf.
b) „ Zizinil la Brașovă: 9 Ore a. m.
c) Din Secuime la Brașovă: 6 bre săra
d) „ Făyărașu la Brașova: 2 6re dimineța.
e) „ Săcele la Brașovă: 6 6re 30 minute săra.

Publicatiunile „CANCELARIEI NEGRUȚIU,"
9 — GHERLA — SZ.U JVĂR. —

AMICULU FAMILIEI, pin ră beletristică și encicio 
pedică-literară cu ilustrațiurJ, Cursulă XI. — Apare 
In 1 și 15 <ji a lunei in numeri de câte 1 l/a—2l/a cole 
cu ilustrațiuni frumdse; și publică arliclti sociali, poe- 
siă, nuvele, romanuri, suvenirl de călătoria ș. a. — 
Mai departe tracleză cesliuni literare și scientifice, cu 
reflesiune le cerințele vieței practice; apoi petrece cu 
atențiune vieța socială a Roniâniloră de pretutuidenea, 
precum și a celorlalte poporațiuni din pairiă și străi
nătate ; și prin umoră dulce și satiră alăsă nisuesce 
a face câte o Oră plăcută familiei strivite de grijele 
vieței; și peste totă nisuesce a întinde, tuturora indi- 
viijiloră din familiă o petiecere nobdă și instructivă.
— Prețulă de prenumerațiune pe anulă intregă e 4 fl. 
pentru România și străinătate 10 franci — lei noi, 
plătibili și in timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN. Revistă bisericescă, scolastică 
și literară. Cursulă XIII. — Apare în broșuri lunare 
de câte 2‘/< —3‘/4 cole; și publică articlii din sfera fu- 
turoră sciințeloră teologice șt intre aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, serbători și diverse ocasiuni, — 
mai departe studii pedagogice, didactice șt scientifice- 
literari. — Prețulă de abonamenlă pe anulă înlregă 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei noi, plă
tibili și in bilete de bancă și In timbre poștali.

A se adresa la „Cancelaria Negruțiu în Gherla
— Szamosujvâr, unde se ntai află de vânzare și ur- 
mătorele cărți:

Puterea amorului, 
vinară. Prețulă 20 cr.

Idealulu pierdută.
Z Rovinară. Prețulă 15 cr. 

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

Fontâna dorului.
Simu. Prețulă 10 cr.

Codrenu craiulu
Simu. Prețulă 10 cr.

Elu trebue să se însore. Nuvelă de Mai ia Schwartz 
traducere de N. E. 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- 
Prcțulă 30 cr.

Nuvelă

Nuvelă origlnală de Paulina
C.

Nuvi-lă
u

Prețulă 15 cr.
Nuvelă poporală

codrului. Baladă

a

mann, de Ioană Tanco.

originală. —
— de Pau-

de

de

Georgiu

Georgiu

Probitatea în copilăriă. Schiță din sfera educa- 
: țiunei. După Ernest Legouve, membru ală academiei. 
: francese. Prețuia 10 cr.

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

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

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

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

Carmen Sylva. Prelegere publică ținută in sa>ele 
gimnasiului din Eiume prin Vincețiu Nicără prof. gim- 
nas. Cu portretulă M. S. Regina României. Prețulă 
15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. Ună volumă 
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. O. Olinesdu. Prețuia 
20 cr.

Apologia. Discusiunî filosofice și istorice maghiare 
privitdre la Romani, invederite și rectificate de Dr. 
Gregoriu Silași. — Partea 1. Paulă Hunfalvy despre 
Cronica lui Georg. Gabr. Sincai. Prețuia 30 cr.

Renascerea limbei românesc! în vorbire și scriere 
invederită și aprețiată de Dr. Gregoriu Silași. (Opă 
completă ) Broșura I. II. și 111. Prețulă broș. I. II. 
câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. Tăie trei împreună 
costau 1 fl. v. a.

Biblioteca Săteanului Românii. Cartea I. II. III. 
IV. cuprintjândă materii fărte interesante și amusante. 
Prețulă la tăie patru 1 fl., câte una deosebită 30 cr.

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

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

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

Îndreptară teoretică și practică pentru înveță- 
meutulă intuitivă în folosulă eleviloră normali (pre.

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

poesii poporale culese de 
Ună volumă din 14 cole.

co-
co-

Ed.

parandiali), a învățătoriloră și a altoră bărbați de sc6lă, 
de V. Gr. Borgovană, profesoră preparandială. Pre
țuia unui esemplară cu porto francată 1 fl. 80 cr. v. 
a. In literatura nOstră pedagogică abia allâmă vre-ună 
opă, întocmită după lipsele scOleloră năstre în măsura 
în care este acesta! pentru aceea îlă și recomandămă 
mai alesă Directoriloră și învățătoriloră ca celoră în 
prima liniă interesați.

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

Manuală de Gramatica limbei române centru sca
lele poporali in 3 cursuri de Maximă Popă profesoră 
ia gimnasiulă din Nâsăudă. — Manualulă acesta eBte 
aprobată prin Inaltulă 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, epitafiă s. a. Prețulă 50 cr.

Carte conducătore la propunerea calculărei în 
scola poporală pentru învățălorl și preparam^. Broș. 
I. scrisă de Gavrilă Trifu, profesoră preparandială. 
Prețulă 80 cr.

cr. le-
90 cr.

de ru-

€

e

$
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' Tipografia ALEXI, BrașovO.

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

ciuni ș< cântări bisericești forte frumosă ilustrată. Pre
țuia unui esemplară broșată 40 cr. legată 50 
gată în pânză 60 cr. legată mai fina 60, 80, 
1 fi., în legătură de luxa 1.50—2.50.

Miculti mărgăritaru sufletescu. Cărticică
găciuni și cântări bisericescl — frumosa ilustrată pen
tru pruncii școlari de ambe secsele. Cu aprobarea 
jurisdicțiunei sup. bisericescl. Prețuia unui esemplară 
broșată 1* cr., — legată 22 cr., legată in pânză 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Cu mai multe icăne fru- 
m6se. Prețuia unui esemplară trimisă franco e 10 
cr.; — 50 esemplare costau 3 fl.; 100 esempl. 5 fl.

Visulti Prea Sântei Vergure Maria a Născătorei 
de D-deu urmată de mai multe rugăciuni frumdse. Cu 
mai multe icăne frumdse Prețuia unui esemplară 
espedată Iranco e 10 cr.. 50 esemplare 3 fl., 100 esem
plare 5 fl. v. a.

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

1


