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Brașovu, 17 Octomvre 1887.
„Cine este acela, care are ună interesă de 

a face să se nască în stătu o fatală crisă, în- 
tr’ună momentă, când elă are așa mare lipsă de 
a uni t6te elementele celă susținu ?

întrebarea acâsta, ce-o pune 4<arulă boemă 
„Politik“ răspun^endu la unu articula autoritară 
alu cjiarului oficiosă „Fremdenblatt,11 caracteri- 
sâză situațiuneu creată prin cunoscutulă conflictă 
alu fracțiuniloră maiorității parlamentare cu gn- 
vernulă Taaffe.

Este o putere ascunsă, care prin influințele 
ei tinde a provoca în Austria o crisă parlamen
tară și politică. Despre acdsta nu mai p6te în- 
căpe îndoială.

Scirnă că Cehii suntu nemulțumiți în urma 
măsuriloră ministrului de instrucțiune Gautsch, 
prin cari să vădu nedreptățiți. Nimică mai na
turală decâtă ca acești Cehi, cari formâză cea 
mai însemnată fracțiune în sînulă maiorității să-i 
cjică guvernului: repardză greșâla ce a făcut’o 
ministrulă de instrucțiune, decă voesel să te spri- 
jinimă și de aici încolo, ca în trecută. Guver
nului vede că trebue să facă ceva pentru mul- 
țămirea Cehiloră, promite drecarl concesiuni, der 
totodată se pune pe tăremulă autoritară și sus
ține că în fondă trebue să susțină ordonanțele 
lui Gautsch, pe cari le privesce ca o afacere de 
resortă a ministerului de instrucțiune.

Delegațiunea cehă din parlamentă răspunde, 
că nu se pdte mulțumi numai cu unele conce
siuni, ci guvernulă trebue să împlindscă ceea ce 
pretindă interesele de cultură ale poporului cehă. 
Contele Taaffe însă să gândesce și se răsgândesce 
și nu se pdte decide de a face ună pasă ener
gică spre aplanarea conflictului.

Care să fiă causa acestei șovăiri ? Cum să 
ne esplicămă atitudinea contelui Taafle mai alesă 
după ce elă declară că „fără Cehi nu mai vo- 
iesce să guverneze ?“

Se cjice, că guvernulă austriacă de aceea nu 
voiesce să cedeze pretensiuniloră celiice pe de
plină în afacerea Gautsch, pentru că la din con
tră n’ar mai pută să birue cu ei în viitorii, căci 
ară pretinde din ce în ce mai multă. Argumen 
tulă acesta nu ni se pare destulă de motivată. 
Cu multă mai probabilă este părerea, căreia îi 
dau espresiune foile c.ehice, că nisce influențe pu
ternice voiescă să provdce o scisiune în sînulă 
maiorității.

Decă guvernulă nu va împăca pe Cehi, a- 
ceștia trebue să trdcă în oposițiune. Pentru ca- 
sulu acesta se crede că Polonii se voru desbina 
de ei. Odată desbinațl Polonii de Cehi maiori- 
tatea de acjl nu se mai pdte susțină și atunci 
potă veni ușoră la guvernă cei ce voiescă să 
pescuiesc i în turbure.

Planulă este fără îndoelă bine precugetată 
și unu singură pasă neprecugetată alu Cehiloră 
ar pută să răstdrne regimulă de față, causândă 
cea mai mare bucuriă în tabăra suprematiștiloru.

Bine și înțeleptă au lucrată prin urmare 
membrii delegațiunei cehe din parlamentulă aus
triacă, ddcă în fața periculului s’au decisă să 
amâne resolvarea crisei și să cdră dela gu
vernă ca să nu răspundă acuma la interpelarea 
lui Rieger, ci numai după sărbătorile crăciunului, 
când se voru reîncepe ședințele parlamentului, 
cari s’au amânată eri.

Cabinetulă Taaffe, aflându-se elă însuși în 
mare strîmtore, a ușurată clubului cehică acdstă 
amânare a soluțiunei crisei, declarându că e gata 
a negocia mai departe cu Cehii pentru aplanarea 
confllictului.

Pentru aceea însă crisa nu încdtă de a fi, 
si chiar după mărturisirile foiloru cehice ea a 
devenită fdrte acută. Se audă deja voci în tabăra 
cehă, cari 4*cb că 1,11 ma’ nierge ca națiunea 
cehă să sufere ca unii și alții să-și pdtă împlini 

poftele loră absolutistice, pănă când aceste îi voră 
cresce peste capă.

Starea de lucruri interidră din partea de 
dincolo a monarchiei trebue să intereseze în 
mare măsură pe toți cei ce dorescă ca princi- 
piulă dreptu și echitabilă proclamată de guver
nulă Taaffe să nu fiă răsturnată prin intrigile 
absolutiștiloru și ală suprematiștiloră.

Nu este admisibilă în vidța unui stată con
stituțională basată pe dreptă, ca interesele de 
cultură ale unui întregă poporă să depindă dela 
liberulă asbitriu ală unui guvernă sdu chiar nu
mai a unui ministru de resortă. Cehii simtă 
ddr, că aici se tractdză de ceva mai multă ca 
de încuviințarea subvențiunei pentru câte-va scdle 
secundare din Boemia și Moravia. Este vorba 
de a se recundsce odată pe față dreptulă celă 
are fie-care poporă de a pretinde ca statulă să 
sprijindscă și să scutdscă cultura lui națională.

De aceea, repețimă, nu putemă decâtă să 
lăudămă tactulă barbațiloră de stată cehi, dove
dită în conflictulă de față și să dorimă ca să is- 
butăscă fără a sgudui și a compromite marea 
operă a egalei îndreptățiri naționale.

Din afară.
țliarele din Paris se pronunță asupra dis

cursului lui Crispi cu mare reservă. Ele clică 
că decă Italia doresce susținerea păcii, ea ar 
trebui să caute alianța cu Franc ia și nu cu 
Germania, căci numai acăsta putere turbură acfl 
pacea europănă.

Din P e t e r s b u r g ă anunță „Gazeta de Ko- 
nigsberg11 că are scirl sigure despre aceea, cumcă 
din întrulă Rusiei se concentrăzâ mari masse 
de cavaleriă la granițele germane și austriace 
și că toți farmaciștii suntu provocați de a se 
insinua pentru serviciu în spitalele militare în 
aceleași condițiuni ca pe timpulă ultimului răs- 
boiu ruso-turcescă.

„Svoboda“, 4iară oficiosă bulgară, publică 
următdrea scrisdre anonimă ce a primit’o minis
trulă Stambulov dela Meran (Tirolă) cu sub
scrierea „ună prință rusescă:11

„Trădătorule I Quousque tandem? Nu se va afla ni
meni, care să tragă ună glonță în capulă unui asemenea 
ticăloșii, care abusăză de atâta timpă de marinimositatea 
Rusiei? Speră că In curendă capulă d-tale va ajunge 
pe tipsiă, precum de o miiă de ori ai meritat’o, ca ast- 
felă să se răsbune in modulă celă mai crâncenă marea 
trădare a sfintei cause slave, ce ai săvârșit’o.“

In „Daily Chronicle“ din Londra istori- 
sesce ună diplomată rusă despre alianța ger
ul ană-au st riacă-i ta liană, că Italia s’a o- 
bligată a lua ofensiva în casă când Francia ar 
lua o atitudine amenințătdre ori când Germania 
ar considera ca sosită momentulă de a declara 
răsăoiu Franciei. Italia va trebui în acestă 
casă să pună în focă 9 corpuri de armată și în 
schimbulu acestui ajutoră va primi Savoia, Nizza 
și o parte din Franche-Comte. Austro-Ungaria 
și Germania suntă de acordă asupra unui c a- 
sus belii cu Rusia. O armată unită va fi 
trimisă în Galiția sub comanda regelui de Sac- 
sonia.

In 27 Octomvre n. s’a deschisă Sobra- 
nia bulgară, în Sofia, după mare ceremoni- 
alu, prin următdrea vorbire a prințului:

După evenimentele ce au lovită patria nostră, mă 
simtă fericită că potă saluta în capitala mea pe repre- 
sentanții scumpului meu poporă, cari suntă însărcinați 
cu grăua, dăr plăcută problemă a lucra împreună cu 
guvernulă meu la prosperarea și mărirea Bulgariei, pre
cum și la regularea afaeeriloră statului. Alesă unanimă 
de poporă principe ală Bulgariei, am considerată ca o 
sfântă datoriă a veni fără întftrijiare în 'noua mea pa
tria și a lua frenele guvernului in mâna mea. Dela su
irea mea pe tronă s’a restabilită deplină ordinea, liniș

tea și siguranța publică. Cu mare mulțămire constată 
dăr, că multă iubitulă meu poporă se îndeletnicesce cu 
lucrările paelnice, dela care atărnă restabilirea morală 
și materală a țării, precum și reîntărirea simpatiiloră 
Sultanului și altoră mari puteri pentru Bulgaria. Iubi
rea și alipirea, ce ml-au dovedită și continuu îmi dove- 
descă încă bravulă meu poporă și v.tăza mea ar ată, 
iml dau putere și tăriă să mă dedică cu totulă afaceri- 
loră statului și să lucreză nencetată pentru binele, glo
ria și noroculă scumpei năslre patrie.

O telegramă dÎD Parisă ne comunică despre o 
crisă a presidiului republicei francese. 
In afacerea Caffarel, său mai limpede în afacerea 
speculațiuniloră cu decorațiunile, e amestecată și 
d. Wilson, ginerele președintelui republicei Grăvy. 
E vorba acum de pornirea unei anchete, care 
se constate întru câtă e vinovată și Wilson. In 
acestă casă se <4ice că d-lu Grevy își va da de- 
misiunea din preșidenția republicei. E temere 
pe lângă acăsta, și de o crisă ministerială.

Italia și Abisinia.
O telegramă din Roma comunică, că gu- 

vernuliî italiană continuă cu activitate pregăti
rile pentru campania în Africa. înrolările s’au 
terminată și transportarea trupeloră la Massauah 
se va începe în primele 4'^e ale hinii viitdre. 
Ministrulă de resboiu a ordonată să se cumpere 
la Alexandria ună numără considerabilă de că
mile.

Cu privire la acăstă campaniă contra Abis- 
siniei foile englese atragă atențiunea Italieni
lor ă asupra numărului necontenită crescândă 
ală Rușiloru la Curtea regelui Ioană ală Abis- 
siniei și asupra presenței câtorva dintre ei în 
oștirea abissină. Din acestă faptă foile englese 
conchidă, că Rusia tinde a face din Abissinia 
ună Muntenegru africană.

SOIRILE PILEI.
F6ia jidovescă „Egyenlbsăg« țEgalicatea) se încărcă 

să arate jertfele mari ce le a adusă poporulA jidovescil 
pentru patria maghiară. In scopulă acesta făia jido
vescă arată cu numele pe acei evrei, cari s’au înscrisă 
ca membri fundatori ai »Kulturegylet,-ului. Numărulă 
acestora este 75. In șirulă acestora foia jidovescă nu
mărase și mul(i evrei maghiarisațl, cari astăzi vrău să 
trecă de Maghiari născuți și nu făcuți. împrejurarea a- 
căsta îlă indămnă pe „Ellenzek" Nr. 244 să ia în apă
rare pe respectivii evrei maghiarisaR, protestândă contra 
înșirărei loră între evrei. • Ellenzek" îșl exprimă indig
narea și nemulțămirea față cu Evreii, cari au rămasă 
nepăsători față cu apelulă adresată loră din partea lui 
Barthn Miklos de a se înscrie ca membri la .Kultur- 
egylet“. pice că s’au înscrisă numai pe hârtiă, dăr In 
faptă au rămasă indiferenți; decă jidovimea formăză în 
acestă palriă a 7 a parte din maghiarime — (fire „Ell.« 
— atunci, abstragendă dela împrejurarea, că evreii suntă 
cei mai bogat.I, ei ar trebui să formeze a 7-a parte și 
din numărulă membriloră fundatori ai „Kuliiiregylet“- 
ului; și liindă că „Kuliuregylet“-ulă are 1548 membri 
fundatori, evreii formeză din aceștia numai a 22 a parte. 
Pănă când însă BEgyenlosegB-ulă nu va arăta 221 evrei 
membri fundatori ai Kulturegylet*-ului, căci acestă nu
mără formeză a 7-a parte, pănă atunci „Ellenzăk» re
gretă că șl-a mai răcită gura prin numitulă apelă și 
persistă a rămâne ca acusatoră contra evreiloră — Ce 
boboci de patrioțl I

—x—
Eri, Vineri, când lîmenii erau în tărgă a arsă ărășl 

în suburbiulă Scheiu. Acesta e ală treilea focă în timpă 
de vr’o șăse săptămâni. Din norocire foculă isbucnindă 
cjiua, s’a putută stinge repede. Au arsă paie, fănă și 
nisce scânduil dinlr’o șură. Observămă cu acăstă oea- 
siune, că eri pe când ardea, ună Ungură trecendă pe 
strada Furcoie tjise cătră o proprietară, că voră face ei, 
adecă acelă Ungură cu alții, să ardă altfelă în Scheiu
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decâtă ca pănă acum. De asemenea ni se spune că acum 
vre-o lună de cj'le vr’o doi indivizi, pr< babilă că totă 
Unguri, deârece vorbeau unguresce, qjicean intr’o câr
ciumă că voră da focă la mai multe case din Sclieiu. 
Ba câțiva proprietari din Scheiu au primită scrisori ano
nime în care li-se spune că li se va pune focă. Atra 
gemă seriosa atențiune a polițieijasupra acestoră mișclii.

Cu ocasiunea șederii monarchului în Clușiu, visi 
tândă M. Sa universitatea, întrebă pe profesorulă Dr. 
Haller: „Ce obiectă propui —• »Dreptulă privată aus
triacă, Maiestate» — »O frtimosă și importantă parte a 
dreptului.» — „Da, Maiestate, mai alesă în Ardeală, 
unde se aplică incă.“ Monarchulă repli a la acâsta : ,Da, 
de aceea trebuia să se numescă pentru acestă obiectă 
încă ună ală doilea profesoră.“ Senatulă academică Iu 
adusă în perplexitate prin aceste vorbe ale monarchului, 
deârece in Clușiu nu e ună ală doilea profesoră pentru 
dreptulă privată austriacă. In curendă imă apăru in 
foia oficială numirea d rului LJ. Zsogod, prin pre înalta 
decisiune dela 15 Sei temvre, ca profesoră de dreptă 
privată austriacă la universitatea din Clușiu. — Cum 
sciu Ungurii de frică!

—x—
Ni se scrie din Blașiu cu data 28 Oetomvre n.: 

„Cu cea mai mare bucuriă vin» a aduce la cunoscința 
on. publică, ce se interesâză de tinerime, <ă societatea 
studențiloră dela giranasiulă din locă, după reînceperea 
prelegeriloră sistate, în ședința constituantă ținută in 27 
a 1. c. s’a constituită in următorijlă modă : președinte fu 
denumită din partea onor, cot pă profesorală multă onor, 
d-nă Octaviană Bonfiniu, de vice-președinle fu alesă E'iă 
Daianu stud. in clasa VIII a, bibliotecară luliu Laslo, re- 
dactoră la foia »Filomela“ luniu Mieii. notar, coresn 
Victoră Fodoreanu studenți în cl. VIII. v. bibliotec. Ni- 
colau Popă junior stud. de cl. VII. casară Ioană Co- 
mană stud. in cl. VII.

După Viena urmeză Pesta cu școlarii, care suferă 
fome. In 17 scole elementare eu vr'o 15,000 școlari 
suntQ 933 de copii, cari de cele mai multe ori n’an ce 
mânca.

'Urșii îi mai lipseau Ardealului, și din grația stă
pânirii unguresc! avemă din abundanță. Societățile de 
vânători nu se mai mulțămescă eu câte ună ursă, multă 
doi urși împușcați in câte o escursiune. ci ou câ'e 8—10 
urși. In Săcele urșii mergă pănă in gradinele âmeniloră 
La preotulă gr. or. din Satulungă, dice „Kronst. Z'g.« 
ii visitâză ună ursă cam desă grădina, nn-i vorbă, nu
mai nOptea. A mai rămasă să intre ursulă și in casă. 
Ce »părintescă“ stăpânire!

Comuna Virag-Pereg din eomitatulă Peștei e cum
plită bântuită de vărsată (bubată). D-la !0 Iulie pănă 
pe la mijloculă lui Oetomvre au murită 90 de copii, pe 
cândă comuna abia număra 200 de copii oblig iți de a 
merge la sc-âlJ. Mediculă a constatată băla mimai pe 
la sferșitulă lui Augustă Comuna e în stingere.

—x- -
Trena de plăcere la Budapesta se va arang a Luni, 

la 31 Oetomvre n. c. Bilelă scăzută cu 5O’/o pe cl. II 
și III pentru dusă și inlorsă, valabilă pentru 14 cjile, 
adecă pănă în 13 Noemvre inc'usive — se pdte scdte la 
tote stațiunile călei ferate de pe liniile Brașovă-Clușiu, 
Sibiiu-Copșa mică și Tergulă-Mureșului-Cucerdea. Pleca
rea din Brașovă la 4 ore 1 minută diminăța, din Târ-

gulă Mureșului la 12 Ore și 15 minute la amâtjă, din Si
biiu la 8 Ore 50 minute dimineța, âr din Clușiu la 6 6re 
37 minute săra. Biletulă de călătoria este valabilă la 
reintdreere și pentru trenulă de persOne său accelerată, 
avendă a se plăti ca adausă restulă taxei bileteloră or
dinare. Pentru copii nu se facă concesiuni. Trenulă se 
va arangia de Biuroulă orășenescă ală eăiloră ferate r. 
u. din Clușiu.

—x—
La gendarmeria din Raab se cerceteză o afacere 

misteriisă. La 16 Oetomvre n. intreprinseră doi gen- 
darml o recunoscere și după două dile se întOrse nu
mai unulă. Întrebată fundă despre tovarășulă său, răs
punse că a dispărută. Sublocotenentul^ de gendarmeriă 
puse de se cercetă întregă ținutulă, dăr gendarmulă dis
părută nu fu găsită. Se bănuesce că a fostă omorită 
de tovarășulă său, care e arestată,

„Georgiu Lazară“, revistă pentru educațiune și in
strucțiune, apare odată pe lună în Bârladă și este re
dactată de ună comitetă presidată de d lă primă-redac 
toră S. M. Halită. Nr. 7 dela 15 Oetomvre are urmă- 
Io:ulă sumară: Cetirea curentă, de V. H. Diaconescu.— 
Higiena școlară. Noulă sistemă de bance școlare la es- 
posiția congresului internațională de higienă și demo
grafia din Viena, de S. M Haliță. — Istoriă de patima 
Gak’.țiloră din leat 1769, Noemvre 29 — Gh. Ghibă- 
nescu. — Dela reuniunea invețătoriloră din plasa Olte
nița jud. llfovă. — Buletină pedagogică. — Bibliografia.

Afacerea scolei de fete din Sibiiu.
Sibiiu, 23 Oetomvre n. 1887.
(Urmare.)

Deodată cu holărirea însă, ca regulamentulă care 
notmeză sfera de activitate a tuturora personeloră ce 
fum ționeză la scolă și la internată să se pună în lu
crare. comitetulă a cugetară că a sosită limpidă, ca și 
in privința supraveghiărei institutului din partea sa, se 
se Introducă starea normală provedută în stătută, și prin 
unu condusă specială a decisă, că.- deodată cu punerea 
în lucrare a regulamentului internă se separeză func 
țiunea de delegată ală comitetului de cea de directorii ală 
institutului, tnulțumindă D-lui Dr. Barcianu pentru zeltilă 
cu care și-a împlinită în Ire-utu și sarcina de delegată.

Totodată, ca pe bărbatu de specialitate, de dele
gată, a denumită din senulă său pe Domnule profesoră 
seminarială Ioană Popescu, colegă și fostă profesoră ală 
D-lui Dr. Barcianu ună bărbată care și din opurile sale 
este cunoscută ca anulă din cei mai buni pedagogi ce i 
avemă.

Fiindă tote acestea disposițiunl efluxiM naturală 
ală dreptului și datorințeloră proprietarului scOlei, ele 
n'au putută lipsi din ună regulamentă internă ală insti
tutului, și din măsurile prin cari acela se pune în lu
crare.

Nimeni dintre membrii comitetului n’a putută pre 
supune, că aceste disposițiunl corecte potă supăra pe 
cineva, și cu atâtă mai puțină pe direcțiune, care prin 
modificările făcute de comitetă se ușurâză de o parte a res 
punderei ce în anulă de probă și-o impusese însăși, âr 
ca să prevedă comitetulă conflictulă ce s’a ivită, trebuia 
să cunoscă pe onorabilele persone ce le pusese in 
fruntea institutului, că voră fi in Stare a păși astfelă, 
precum au pășită și nu precum s’ar fi așteptată lumea 
să pășescă intr’ună asemenea casă.

Omă nepreocupată nu pOte afla In conclusele co

mitetului nici o vătămare pentru direcțiune și nu este 
nimeni îndreptățită să presupună despre comitetă — care 
votase mulțămită D-lui directoră Dr. Barcianu pentru ze
lulă cu care a condusă inslitutulă, și a contribuită ca și 
adunarea generală să-i voteze mulțămită — că elă ar 
fi avută inlențiunea de a da votă de neîncredere direc- 
țiunei in mediaș res, când atâtă scOla câtă și inlerna- 
tulă funcționa deja de aprope o lună.

Decă însă direcțiunea a aflată că conclusele co
mitetului simtă vătămătâre pentru dânsa, și suntă de 
natură de a strica institutului — așa credă eu că a- 
tuncl lucră corectă, când precum a făcută corpulă pro
fesorală, și densa înainta la comitetă o remonstrațiune, 
în care arătă ce nu-i convine și pen'ru ce nu-i con
vine. și ce rele potă produce pentru inslitută disposi- 
țiunile comitetului? Comitetulă apoi ar fi pertractată 
remonstrațiunea și pOte că din considerațiunl personale 
ar fi primită modificări inulțămitore pentru direcțiune 
precum a urmată și cu remonstrarea profesoriloră.

Ducere insă că D-lă directoră și D-șdra directoră 
nu astfelă și-au pricepută chiămarea, ci față de con
clusele comitetului au luată o ținută la care nimeni nu 
s’a putută aștepta, care a pusă in uimire pe toți ade- 
vărații amici ai scOlei și ai Domniei loră.

Și anume :
încă înainte de a primi conclusele comitetului da

tate din 16 Septemvre a. c., Dl. Dr. Barcianu, care a- 
flase de cuprinsulă loră, a cercetată pe președintele co
mitetului d-lă Iacobă Bologa și l’a fntrebată ce con
cluse a luată comitetulă în cestiunea regulamentului in
ternă ? Domnulă președinte i-a 'spusă totulă.

Dlă D. Barciană, informată pe deplină prin d-lă 
președinte, nu și-a exprimată nedumeririle față de con
clusele luate.

La 21 Septemvre însă, primulă lucru i-a fostă, că 
a convocată tote copilele din scilă în sala cea mare, și 
le-a adusă loră la cinoscință, că in urma unoră con
cluse luate de cătră comitetulă Associațiunei, tăcendu-i-se 
imposibilă rămânerea mai departe in postulă de direc- 
toră ală scolei, elă își ia adio dela copile, și numai 
după ce s'a petrecută acestă ceremoniă și-a presentat ab- 
dicerea la biuroulă comitetului, așa, câtă însuși preșe
dintele comitetului aflase deja dela copilele din scolă că 
a abdisă directoiulă înainte de a i-se fi presentată nb- 
(jicerea.

Arâsta a fostă prima întâmpinare a concluseloră 
comitetului din partea directorului.

Brin fapta, că d-lă Barciană și a luată adio dela 
copile, a dovedită că nici înfr’ună casă nu mai are în- 
tențîune de a rămână in postulă său, ori ce.concluse ar 
mai aduce comitetulă.

Cu iote acestea o parte a publicului de aici cu
geta că procedura d-lui Barciană este eflucsulă unei in- 
disposițiunl momentane, dăr în fine își va trage bine de 
seină ce respundere iea asupra-și? și se voră afla 
puncte de întâlnire ca să se compleneze trăba în bună 
conțelegere.

Motivele abijicerei le cunosceți din tecstulă aceleia, 
comunicată și în acestă 4iarQ- Intre acelea culminâză 
denumirea altui delegată, ceea ce dânsulă o interpretă 
de votă de neîncredere.

Se șoptea că d-șora baronesă Popp încă ar avea 
intențiunea de a abejice, mai cu sămă din simță de co
legialitate cătră directorulă, dăr acâsta nu o credea ni
menea, pentru că nu putea presupune despre densa, că 
ar fi in stare să părăsâs. ă internalulă impopulată deja 
cu vr’o 40 de copile, pentru msce susceptibilități esâgc- 
rate ale d-lui Dr. Barcianu.

FOILETON O.
O NOFTE TEBIBÎLÂ. 

de Maurice Reynold, traducere de Ioană E. Prodană.
(Urmare.)

Servitorulă pășesce înaintea doctorului și a lui Renâ, 
care umblă ca și cum ar visa. Elu mai fa-e odată dru- 
mulă, percursă de Ioana cu atâia greutate, noptea pe 
când târăia oribila sarcină. Servitorulă se’nvârtesce după 
unghiulă coridorului, și deschide ușa a 3-a din drăpta.

Acâsta era dela odaia căpitanului, care era întinsă 
pe patulă său; vestmintele și încălțămintea ii erau arun
cate în mijlo ulă odăiei.

Doctorulă s’apropiâ de pată, puse măria pe inima 
d-lui de Roncy și’i căută pulsulă

— Vedeți, dise elă, acestă coloraliune roșiă dela 
o parte a feței . . . . E mortă .... probabilă de câteva 
dre .... Causa catastrofei n’am n-jvo ă a o mai cerceta, 
aspectulă feței, precum și cuno-cințele de pănă acum ce 
le am despre boia lui, mi-o indică din destulă.

Rene nu scia numai atâtă. In presăra acelei <jile 
căpitanulă pătrunsese in odaia Ioanei și acolo .... elă 
căzuse mortă.

Deși cuprinsă de groză, tingra totuși avuse presența 
de spirită, puterea de a teri cadavrulă afară din odaia 
sa și cbiară de a-lă așetp pe pată, unde, căpitanulă pănă 

ce a fostă in viâță, fără indoâlă, nu dormise nici odată...
Asta era înspăimânlătoră .... și cu tote aceste, 

pentru Rene erau încă două puncte, asupra cărora nu 
se lămurise.

Ore cu consimțirea Ioanei s’a întâmplată că d-lă 
de Roncy intrase în odaia ei? Fost’a acâsta Ore o scenă 
de amoră, sâu o scenă de violență, care a pusă pentru 
tofdâuna capătă palpitațiuniloră aces’ei inimi morbOse?...

Doctorulă și Rene se scoboriră ârăși in sala de 
mâncare, unde intraseră vr’o câți-va vânători, cari veni
seră dela orașă și de prin castelele învecinate ca să ia 
parte la gOnă.

Vestea, adusă de servitorulă și în urmă întărită și 
și de doctorulă, causa o consternațiune generală.

Ioana, ca mută, rămase înlemnită pe scaunulă său; 
în figura ei ca de mortă, numai ochii mai dedeau semne 
de viâță.

Totă planulă de venală fuse, prea firesce, părăsită, 
și bătrânulă de Fonteilles ună adevărată egoistă, cum 
nu s’a mai pomenită, se duse in odaia lui spre a’șî pre
găti gâmantanulă. D-na de Brissac și Maria intrară in 
salonă pentru a scrie păriiițiloră căpitanului; doctorulă 
era ocupată cu pregătirile pentru ridicarea corpului, mar- 
chisulă se duse ca să facă o mișcare prin parcă spre a 
se distrage.

Ioana căuta în giurulă ei cu o privire ingrozitOre, 

elă.
când ună fioră 

. .. eu . . . așă

rătăc tdre, și eu greutate se rădică când Renâ s’apropiâ 
de ea și o forță ca să se linișlâscă.

— Suntemă singuri, ii (Jise elă cu o voce dulce, 
permite’mi să te iDtrebă ceva in acestă momentă duîe- 
rosă; dăr suntă lucruti pe care eu trebue să le sciu. ..

Ioana ca fermeca'ă se totă uita la elă, fără să-i 
răspundă.

— Te-am văzută astă nOpte, d-se
— Asta o sciam, murmură ea, pe 

puternică îi scutură totă corpulă ....
— Dâr d-ta nu vei fi crezută că . 

fi omorită .... pe acestă omă ....
— Nu. . . nu... . asta n’am crecjut’o.... deși... 

Te facă să suferi, o sciu ....
— In modă ingrozitoră.
— Insă trebue să sciu ceea ,ce singură d-ta îmi 

poți spune .... încă eri te adoramă I Ei b ne, așă voi, 
ca d-ta să-mi spui ună cuvântă, ună singură cuvântă, 
care să-mi permită a te mai iubi ... Te conjură pe 
amorulă meu, mărturisesce’mi adevărulă. Să vedemă, 
d ta ai fostă forte cochetă cu , . . acestă nefericită; fără 
să’ți tragi sâma că ce faci, l'ai încuragiată; elă a cute
zată să între in acâstă nOpte la d-ta, d-ta l’ai respinsă! 
a fostă o scenă violentă, și emoțiunea îlă va fi tăcută 
să cadă mortă la piciOrele d-tale .... Sfârșitulă de sine 
se’nțelege.
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Amă espusă adevărulă secă, publiculă judece acum 
cine portă vina ?

Unu membru a/u Comitetului 
Associafiunei transilvane.

Neutralisarea Canalului de Suez.
Pe terenulă politicei generale celă mai însemnată 

evenimentă, care merită a fi înregistrată, este încheiarea 
convențiunei între Francia și Anglia pentru neutralisarea 
canalului de Suez și a cărei ratificare se așteptă în totă 
momentulă.

In același timpă aceste două puteri au mai în
cheiată și o altă convențiune și anume aceea care regu- 
lâză cestiunea lusuleloră hebride, astfelă că Francia, con 
formă acestei convențiunl, Iși retrage trupele din acele 
insule și esercitl poliția în Archipelag împreună cu An
glia. Acestă concesiune făcută de Francia a contribuită 
forte multă la neutralisarea canalului de Suez din partea 
Angnei.

Cei .din Parisă speră că atâtă Germania și Austro- 
Ungaria câtă și Rusia voră adera la convențiunea men
ționată cu privire la neutralisarea canalului rusă po
menită.

Qiarele atâtă din Parisă câtă și cele din Londra 
iși esprimă bucuria pentru înlăturarea diferințelor ce esistau 
pănă acum între Anglia și Francia și in convențiunea înche
iată găsescă cea mai bună dovadă despre cordialele rela- 
țiuni ce au să domnâscă de adi înainte intre aceste două 
mari puteri.

Programa
pentru adunarea materialului literaturei poporale.

Iubite cetitorule! Suntă aprope ani cincl-spre-<|ece, 
de când mă ocupă cu adunarea de materială pentru li
teratura poporală; ara și adunată multișoră, din carea 
ici colea am mai și publicată câte ceva, der partea cea 
mai mare zace în pulpitulă mesei mele. Și am mate
rială de totă mâna: poesii poporale, și adecă: betrâ- 
nescl (hori lungi), haiducești, colinde, doine, hore, bocete, 
descântece, evangelii țigănești. gătituri, frânturi de limbă 
jocuri copilăresc! cu versuri tipice; apoi mai am povești, 
tradiții, legende, proverbe și mituri.

Din acestă materială, ordinându-lă, tn'am pusă pe 
compunerea unui opă, care să oglindezo câtă numai s’ar 
putea de clară viulă spirilă ală poporului nostru. (Aci 
înțelege a muncitorului necărturaiă.)

Dreptă aceea, ca opulă să âsă câtă numai s’ar 
putea de complectă, îmi iau voiă a ruga pre Onorații 
cărturari ai nemului nostru, să bine-vo.iască a-ml da 
mână de ajutoră, coleclândă din poporă și irimițându-ml 
astfelă de materialo, care pusă la ună locă cu celă adu
nată de mine, să îmbogățescă opulă proiectată.

Cu deosebire rogă pre domnii învățători rurali să 
adune din poporă astfelă de materială; acum începe tim- 
pulă celu mai potrivită pentru așa ceva : tomna și erna 
este poporulă mai multă pe acasă, deci fiă buni cărtu
rarii noștri a culege din gura poporului ce potă, și a 
trimi e pănă la sferșitulă lui Mărțișoră 1^88, la adresa 
mea p. u. O-Rodna.

De ună ce rogă pe fiecine, care va binevoi a se 
ocupa cu culegerea de materială poporală : să nu adaoge 
dela sine nimică, dâr nici să nu lase nimică afară; 
scrie-le și mi-le trimetă în tocmai după cum esă din 
gura poporului, cu aceleași vorbe; nu i pese că ună cu
vântă ori aitulă n’ar fi doră românescă, ci pună-lă cum 
se aude pre acolo, âr de va fi in dubiu că doră acelă 
cuvântă nu e cunoscută de intregă corpulă națiunei, es- 
plice-lă intre parentese.

Ună bună servițiu causei ar face și domnii profe
sori dela gimnasii, institutele teologice și pedagogice, 
dâeft ară binevoi a da eleviloră — dreptă ocupațiunl pe 
vacanțele Crăciunului — adunarea de astfeliu de mate
rială, dându-le înviațiunile necesare cum au de a-lă a- 

I duna, ea să fiă folosiloriu causei (Va urma).

Chiemală d-lCk președinte Ia densa in afaeeri de 
sedii, sa dusă și s’a folosiți de ocasiune de a o întreba, 
decă este adevărată faima ce se respândesce sen ba? 
și ca uni veehiu amici aii (amiliei br. Popp și a și es- 
primală părerea, că nu crede așa ceva. — D-șdra insă 
i-a dechiarati categorică ca „ba da“ ! 0-a rugată în 
urmă sg nu abdică, au rugat-o și alțl amici de ai fami
liei și de ai scolei, — der tdte invadară, căci la 6 dile 
după directorulă, in 26 Sept, a abcjisă și densa, din mo
tivă că „comitefulă a luată unele măsuri ce dovedesci 
o hotărită neîncredere in direcțiunea scolară“ care „au 
și provocată demisionarea d-lui directori onorară Dr. 
Barciani, eu care a lucrată in cea mai bună conțele- 
gere« deci se vede «silită și D. Sa a-și da demisiunea".

Comitetulă surprinsă forte durerosă prin acești pași 
nejustificabill prin conclusele sale corecte și inofensive, 
înainte de a se dechiara in merilulă demisionăriloră, a 
esmisă din sînulti seu o comisiune constatare din I). D 
Archimandrită Dr. Pușcariu, Asessoră consistor.: Z. 
Boiu și Consil. gubern: E. Măcelăriți cu însărcinarea, 
ca să deie directorelui și directorii demisionați esplică- 
rde necesare, că aici nu păte li vorbă de votă de ne
încredere, ci de regularea drepturiloră proprietarului sco
lei ceea ce nu pote supăra pe nimenea, și să-i capa- 
citeze a-și revoca demisiunea.

Două dile a pertraclală acestă comisiune cu dânșii, 
der nu li-a succesu a i abate dela propusulă loră.

Ce era dâră de făcută și după acestă încercare ză 
darnică, decâtă a primi cu regretă ab^icerile, și a se în- 
grigi de alte persone în loculă celoru demisionate.

Aslfelă s’a și inlemplată. Comitetulă în modă in- 
terimală — totă cum era și mai ’nainte — a denumită 
de directoră pe unulă dintre profesori, pe d-lă Septimiu 
Albini, ceea ce corespunde și textului statutului, incâtă 
pentru directoră insă a rugată pe d-ș6ra bar. Popp ca 
cu considerare la impregiurarea, că internatulă este im- 
populată, să aibă bunătate a rămăne la postulă său până 
cănd ii va succede comitetului a o înlocui prin alta, 
ceea ce nici la unu casă nu pbte dura mai multă decâtă 
până la finea semestrului primă.

D-șora baronesă in>ă a respun-ă la acesta că nu 
este aplecată a împlini dorința comitetului, ci va sta în 
instituia numai celă multă până la 15 Octomvre.

După primirea și a acestui refusă, comitetulă a de
numită de profesOră pentru limba francesă și totodată 
directără interimală a internatului pe d-șora Elena Pe- 
trascu fiica d-lui căpitană in pensiune Petrascu de aici, 
o Komână cultă, și cu celă mai bună renume la familiile 
fruntașe de aici.

Astfelă s’a terminată inevitabdulă confliclă, la care 
comitetulă nici o vină nu are. »Crisă«, precum i-a plă
cută „Tribunei" a o numi, n'a fostă nici ună momentă, 
nici la scălâ nici la internată. Au mersă unii și au ve
nită alții, der instrucțiunea și educațiuuea n’a stagnată 
nici o 6ră, și suntă lăte garanțiile, că și în viitoră voră 
decurge lucrurile celă puțină atâtă de bine cum au de
cursă in trecută.

La alte popore lucrulă acesta s’ar fi petrecută în 
totă, liniscea fără nici o animosilate, — la noi însă au 
trebuită să se afle omeni, cari să bată doba cea mare, 
și să alarmeze lumea cu „crisa scolei de fete", să agi- 
teze pe părinții copileloră contra comitetului și să le umple 
urechile că se prăpădesce scăla, pe care ei o abandonăză 
de aci încolo etc. etc., o colecțiă intregă de sciri sensa- 
ționale neadevărate

Acesta este ună rău, care trebue să disguste pe fie
care Komână adevărată și seriosă, der nu faptele corecte 
ale comitetului.

Ea voi să vorbescă; în două rânduri buz.ele-i albe 
se mișcară, fără ca să dea vr’ună sunetă. In fine putu 
articula aceste cuvinte:

— Voiam să am puterea de a te înșela; voiam 
a’țl păstra celă puțină stima.... căci a fostă ună timpă, 
acum binișoră depărtată de noi, când am crezută că te 
potă iubi.... Der d ta ai plecată, elă (mortulă) a rămasă 

și eu sunt perdută.... Trebue să'țl mărturisescă iote 
celea... d-ta me judeci încă in modă favorabilă. Cu con- 
simțămîntulă meu s'a întâmplată că Alberl de Roncy (ea 
trebui să se forțeze pentru a pronunța acestă nume) a 
intrată în acâslă năpte la mine; credeam că intr’o di elă 
mă va lua de soția, și eu îlă adoram...

Aici Ioana gemu adâncă, dâr ochii îi remaseră seci.
— Ah! acâslă față iubită, strigă ea cu ună ac- 

centă pasionată, pe acâsta am depusă pentru prima dstă 
sărutările mele! Deodată elă deveni înfricoșată de pa
lidă, corpulă intregă i se înțepeni in urma unei convul- 
siuni înspăimânlătore și recăzu pe pată fără mișcare!

Henâ asculta cu aviditate; in acestă momentă insă 
simți o mare depresiune: pănă atunci mai crezuse încă, 
deși era vădită, în nevinovăția iubitei lui Ioana, acum 
însă aeâstă creatură atâtu de straniă și atâtă de atrăgă- 
tăre, i se păru negră ca infernulă!

Ea, ca împinsă d’o putere prin care cerca a se scăpa 
de ună cugetă ce o chinuia, continuă cu o facilitate cres-

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, a «Gaz. Trans.«)

PARISC, 29 Octomvre, — D-lu Wilson, 
ginerele președintelui republicei france.se, ’.șl-a 
transferată cabinetulu său de lucru din palatulQ 
prezidențială. Se vorbesce, că d6că camera ar 
hotărî să se facă o anchetă, spre a se constata 
vina lui Wilson în afacerea Csffarel, Grevy ar 
ave intențiunea să demisioneze. Cabinetulă do- 
resce să pună cestiunea de încredere. Prin ur
mare e temere că crisa presidențială e împreu
nată cu o crisă ministerială.

Recunoscință publică. După 10 ani de vieță că- 
sălorâscă a plăcută cerului să auijă voturile mele și ale 
iubitei mele soții și a ae dărui unica fiică, deja de trei 
ani. Dâr ună morbă violentă amenința firulă vieței gin
gașei mlădițe. Căzută intr’o aprindere de intestine și 
meningitis — pre aci să-și dea nevinovatulă sufletă. Ve- 
nisemă în Blașiu, atâtă de mila ei, ca să nu-i vădă grăs- 
nicele-i chinuri de agoniă, cătă și mai vârtosă să mă 
provădă de cele necesare în estrema nefericire, ce mă 
amenința. Lucru providențială! Mă întâlnii cu bravulă 
și inteligentulă medică de curândă absolventă ală uni
versității din Viena Dr. Alexandru Popă, și, spunendu-i 
estrema mea durere, a bine-voită a lua prunca mea sub 
cura-i medicală. In curândă i-a succesă a-ml reda scum
pule odoră. Mica mea copilă aslătjl e deplină restau
rată și veselă. Primâseă d-lă Dr. Al. Popă espresiunea 
viuei recunoscințe pentru ostenâla, ce șl-a dală până la 
Insănătoșarea micei paciente! Acesta e unica mulțumită 
ce-i pută aduce, căci a-i răsplăti după merită nu sunt, 
nici voiu fi in stare. Ureză asemenea succese și mai 
departe! Națiunea va fi mândră cu astfelă de bărbați 
cualificațl. Recunoscință și stima i-va fi tributulă!

Tură, Nov. 1887. Georgiu Făgărășanu,
învățătorfl gr. cat.

cândă a descrie iote amănuntele acelei nopți îngrozităre.
Fiindă că nu cutezase c trece prin euloară de mai 

multe ori, ea a trebuită să îmbrace mortulă în hainele 
sale, Atunci, intin<jându-lă pe pământă, îlă apu â de 
umeri și’lă târî după sine cu opintiri cumplite, oprindu- 
se la fie-care pasă pentru a răsufla și pentru a asculta, 
ea nu cumva vr’ună locuitoră ală castelului autțindă a- 
cestă sgomotă neobicinuită să dea alarmă, sâu s’o sur
prindă cineva in acestă culoară.

In sfârșită ajungăndă în odaia căpitanului, ea in 
chise ușa, și cu o dificultate de necrezută rădicase ca- 
davrulă pe pală după ce îlă desbrăcase. Apoi fugindă, ca 
și când ar fi fostă alungată de o stahiă infiorătore, ea iși 
revenise in ori.

— Ch'ar atunci, adause ea, s’a intâmpla'ă că te-am 
(jărilă pe d-ta, care mă iubeai, eu o sciam acâsta; pe 
d-ta, care mă cretjuseși dâmnă d’ațl fi soțiă... Avui târnă, 
mi se părea că voiai a'ml spune ., că sciai tăte celea.... 
Eu n’aveam decâtă o ideiă, a mă închide singură... Der 
fiindă odată acolo, începu toitura îngrozităre, ce-o îndură 
încă și acum... Continuu îlă vădă înaintea mea... îlă vădă 
cum măre... Ah! câtă suferă., capulă îmi arde...

(Va urma.)

Dl VERSE.
Fete de măritata. — In Viena s’a compusă o sta

tistică, prin care fetele se clarifică după etate și avere. 
După cum arată a estă statistică, se află în Viena 70 
de fete de măritată cu etate de 16—21 ani, avendă fie
care o <jeslre de peste 50,000 fl.; 200 fete de aceeaș 
etate cu destre de 10—50 mii florini; 13,000 fele cari 
nu au nici o destre, sâu mai puțină de 1000 fl. Dela 
21—28 ani de etate se află vre-o 400 cu destre de 
peste 50.000; 1400 de fete cu destre de 10—50 mii fl. 
Urmeză după a-âsta fetele de peste 28 ani etate; pe 
acestea însă statisticulă, păte din complesanță, n’a vrută 
să le mai enumere.

■* *
Unu dară fermecătorii — Tânărula prința ală 

Bulgariei a primită dela ună pașă turcescă celă mai fru- 
mosă dară, ce se păte da unui bărbată tânără. Darulă 
constă in o tânără sclavă, de o frumsețe răpitore. Sclava 
are proprietatea caracteristică de a soi ferbe și îndulci 
bine cafea negiă. Prințulă a primită bucurosă darulă 
ce i s’a dată, dâr sclava a trebuită să se desbrace de 
numele de sclavă, avândă se ia servițiulă de a face ca
feaua și de a-o servi la masă. Pentru acâsia primesce 
o Irumăsâ plată lunară.

** *
Câta trăescu unele pasări?—Vulturulă și corbulă 

potă trăi mai multă de 100 ani; papagalulă 60 ani; 
găsea și babița (pelicanulă) 40 ani; păunulă, canarulă și 
cocoslărculă 25 ani; priveghelărea, fetanulă, botgrosulă, 
mierla dela 15 1a 12 ani; cocoșulă 10 ani.

Ovăsurile de tomna suntă multă mai productive ca 
cele de primâveră. In România însă, nu trebue a se să- 
mâna ovăsurî de tomnă, deorece nu potă resista rigori- 
loră climei năstre.

Esența de trandafiri. — Mare parte de esență de 
rose trebuinciăsă comereiului se trage din Rumelia ori
entală, unde refugiații turci din Dobrogea, Bulgaria etc. 
se dedau de câțiva ani la acestă soiu de producțiune. 
Numai anulă trecută s’a exportată 30,000 ki’ograme din 
aeâstă prețiosă esență.

Trecerea sughițului. — Aeâstă mișcare convulsivă 
a stomacului e destulă de displăcută și se întâmplă ade
se ori omului. S’au arătată ăre-carl mijlăee de între
buințată pentru încetarea sughițului. Ună mijlocă fărte 
sigură contra sughițului e d’a pune pe cine-va să’țl țină 
stiinsă amândoi pumnii și pulsurile mâneloră și d’a res
pira câtă mai rară.

Albirea lânei.— Pentru a se albi și face lâna m61e 
se intrebuințâză 6 kilogr. carbonată de sodă, 1 litru a- 
moniacă și '/3 gram methyl violetă. Aceste cantități 
suntă inlestulătăre pentru 100 ki.ograme lână.— (Gazeta 
Sălânulni)

rM" Numere singuratice din „Gazeta Transillva- 
niei‘l â 5 cr. se potă cumpăra în totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae 

I. Ciur cu.

Ediloră și redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.
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Clnriulâ la buria de Vlcna Bursa de Bueurescl.
din 27 Octomvre st. □. 1887. Cota oficială dela 14 Octomvre st. v.

Rentă de aurfl o°/c ... 99 10 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 86.— 
Imprumutulă căiloră ferate

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

lorfi ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) ... 96 50

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

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

Bonuri rurale ungare . . 103.70 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.— 
Bonuri rurale Banat-Ti-

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

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

vină ung........................ —.—
Împrumutul^ cu premiu

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

Tisei și Segedinului . 123 25 
Renta de hărtiă austriacă 89 35 
Renta de arg. austr. . . 82 60
Renta de aurii austr. . . 11150 
Losurile din 1860 . . . 135.25
Acțiunile băncel austro-

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

împărătesei ................. 5.93
Napoleen-d’orI .... 9 93
Mărci 100 împ. germ. . . 61 40 
Londra 10 Livres sterliuge 125 50

Cutnp.

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

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

> >> >> (5°/o) ■ 91’/*
> » urban (7°/0) . . 103—
» . (6»/o) • 96—
> > (5’/0) . . 871/,

Banca națională a României 500 Lei-------

Aură contra bilete de bancă . . 14.1/*
Bancnote austriace contra aură. . 2.03

Ac. de asig. Dacia-Rom. —
« » » Națională —

A r > -» 2—2

1 1
Sub condițiuni'e cele mai favorabile se caută 

în tote piețele persone capabile cu ori-ce 
poslțiune pentru vendarea unui articolu, care 
este bine introdusă la publică. Oferte francate, 
pre lângă arătarea ocupațiunei presente sub:

„Verdienst“ câtrâ Heinrich Schalek la Viena.
■ sa

Avisu d-loru abonați!
5Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului postalu și numerii de pe 
fășia sub care au primită 4,aruăi nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lăinuritii și să arate și posta ultimă.

Dăcă se ivescti iregularități la primirea diarulni onor, abonați 
suntu rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în câtă 
depinde dela noi, să se delătureze. ADMINISTli. „GAZ. IIIANS “

e e

*

i

1887.

vend.

9.*/a
97—
92—
36 —

106—
921/.

104—
97—
881/,

15.—
2.04

Cursulu pieței Brașovu
din 28 Octomvre st. n. 1887.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.60 Vend. 8.63

Argint românesc.................. . » 8.55 • 8.60

Napoleon-d’orI...................... . » 9.90 » 9 95

Lire turcesc!........................... . • 11.22 » 11.26

Imperiali............................... . » 10.21 » 10.25

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

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

» * n 5°/0 • , 98.- - 99.—
Ruble RusescI....................... . » 109.— » 110.—

Discontulă ... » 7—10°/, pe ană.

TARIFAaminturilorii si insertiimiloru.
Anunciuri 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 acordă, urniAtorele raliate:

Pentru repețiri de 3— 4 ori .............................. . 1O’|

11 11 1J 5— 8 11 .............................. • 15’.

n 11 11 9—11 H .............................. • 20’1.

n 11 11 12—15 11 .............................. • 30".

1, 11 11 16—20 5 5 ............................. • 4O’|.
Dela 20 de repețiri în susfl .............................. . 50".

Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni se facă în-
voiri și reduceri și peste cele înseninate mai susu.

Publîcatiunile „CANCELARIEI NEGRUȚIU,"
’ — GHERLA — SZ.-UJVAR, —

AMICULU FAMILIEI. piară beletristicii și enciclo- 
pedică-literară cu ilustrațiunl, Cursulă XI. — Apare 
In 1 și 15 iți a lunei în numeri de câte 1 */a—2’/a cole 
cu ilustrațiunl frumdse; și publică arficlii sociali, poe- 
siă, nuvele, romanurl, suvenirl de călătorii ș. a. — 
Mai departe tracteză cesliunl literare și scientifice, eu 
reflesiune le cerințele vieței practice; apoi petrece cu 
atențiune vieța socială a Roinâniloră de pretutindenea, 
precum și a celorlalte poporațiuni 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 totă nisuesce a întinde tuturoră indi- 
vitjiloră din familiă o petiecere nobilă și instructivă.
— Prețulă de prenumerațiune pe anulă întregă e 4 fl. 
pentru România și străinătate 10 franci — lei noi, 
plătibill și în timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN Revistă bisericâscă, scolastică 
și literară. Cursulil XIII. — Apare în broșuri lunare 
de câte 21/*—31/* cole; și publică artii lii din sfera tu
turoră seiințeloră teologice și între aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, serbălorl și diverse ocasiunl, — 
mai departe studii pedagogice, didactice și scienlifice- 
literari. — Prtțulă de abonamentu pe anulă întregii 
e 4 fl. — pentru România 10 lrani-1 — lei noi, plă- 
libill și în bilete de bancă și in timbre poștali.

A se adresa la „Cancelaria Negrttțiu în Gherla
— Szamosujvâr, unde se mai află de venipre și ur- 
mătorele cărți:

Puterea amorului. Nuvelă 
vinară. Prețulă 20 cr.

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

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

Fontâna dorului.
Simu. Prețulă 10 cr.

Codrenu craiulă
Simu. Prețulă 10 cr.

Elu trebue să se însore. Nuvelă de Maria Schwartz 
traducere de N. F. N»gruțiu Prețulă 25 cr.

Branda seu Nunta tataia. Schiță din emigrarea 
Ici Dragoșă. Nuvelă istorică națională. Prețulă 20 cr

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

de Paulina C. Z. Ro-

originală de Paulina

Nuvelă
, Idealulu pierdută" 
Prețulă 15 cr.
Nuvelă poporală

originală. —
— de Pau-

de Georgiu

codrului. Baladă de Georgiu

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

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

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

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

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

Carmen Sylva. Prelegere publică ținută în șalele 
gimnasiului din Fiume prin Vincețiu Nicără prof. gim- 
nas. Cu poriretulă M. S. Regina României. Prețulă 
15 cr.

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

Trandafiri și viorele, poesii poporale culese de 
Ioană Popă Reteganulă. Ună volumă din 14 căle. 
Prețulă 60 cr.

Tesaurulă dela Petrosa seu Cloșca cu puii ei de 
aurii. Studiu archeologică de D. 0. Olinesdu. Prețulă 
20 cr.

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

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

Biblioteca Săteanului Românu Cartea I. II. III. 
IV. cuprinijândă materii fărte interesante și amusante. 
Prețulă la t6te patru 1 11., câte una deosebită 30 cr.

Biblioteca familiei. Cartea I. cuprindă materii 
fărte 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 scălele 
II. Prețulă 30 cr.

Îndreptară teoretică și 
mentulu intuitivă in folosulă

parandiall), a învgțătoriloră și a altoră bărbați de scOlă, 
de V. Gr. Borgovană, profesoră preparandială. Pre
țuia unui esemplară cu porto francată 1 fl. 80 cr. 
a. In literatura năstră pedagogică abia allămă vre-ună 
opă, întocmit ii după lipsele scăleloră năstre în măsura 
in care este acesta! pentru aceea ilă și recomandăm^ 
mai alesă Directorilor^ și învățătoriloră ca celoră în 
prima liniă interesați.

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

Manualii de Gramatica limbei române oentru sca
lele poporali în 3 cursuri de Maximă Popă profesoră 
la gimnasiulă din Năsăudă. — Manualulă acesta este 
aprobată prin Inaltulă Ministeră de cultă și instruc
țiune publică cu rescriptulă de dalo 26 Aprilie 1886 
Nr. 13193. — Prețulă 30 cr.

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

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

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

ciuni ș, cântări bisericești forte frumosă ilustrată. Pre
țulă unui esemplară broșată 40 cr. legată 50 
gată în pânză 60 cr. legată mai fină 60, 80, 
1 fl., în legătură de luxă 1.50—2.50.

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

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

Visulă Prea Sântei Vergure Maria a Născătorei 
de D deu urmată de mai multe rugăciuni frumose. Cu 
mai multe icdne frumose Prețulă unui esemplară 
espedată Iranco e 10 cr.. 59 esemplare 3 fl., 100 esem
plare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusă Christosă. Prețulă unui 
esemplară legată e 15 cr.

V.

e&
s

popor, de T. Roșiu.

cr. le-
90 cr.

de ru-

co-
co-

Ed.

practică pentru învăță- 
eleviloră normali (pre-

Tipografia ALEXI, Brașovă.


