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Din causa S-tei sărbători de Luni diarnln nn va 
apare până Marți sera.

Brașovu, 24 Octomvre 1887.
piarulu lui Rieger „Illas Naroda** din Praga 

publică unu interesantă articulă privitori) la Un
garia, aii) căruia cuprinsă s’a telegrafatu foiloru 
din Pesta.

Deși cuprinsulă articolului telegrafiatu este 
ffirte pe scurtă estrasă, totuși este de ajunsă, ca 
să’nțelegemu pe deplină părerile ce le desvdltă 
f6ia celtică.

„Illas Naroda** declară înainte de tote, că 
aceeptă starea actuală de putere a Ungariei ca 
unu simplu faptă ; der 4>ce, că în fața Ungariei 
trebue să se pună o putere totă de aceeași 
valore.

Ungaria, <jlce fdia cehă, ’și-a luată puterea 
de o parte din asuprirea minoritățiloră și a Ne- 
maghiariloră, de altă parte din esploatarea tutu- 
roră mijldeeloră financiare, ceea ce negreșită nu 
se p6te considera ca ună bună semnă pentru 
viitori).

Acâsta însă, adauge „Hlas Naroda**, nu îm- 
pedecă ca jumătatea ostică a monarchiei să aibă 
o putere de resistență neobielnuită de mare, și 
față cu posibilitatea, că aedstă putere ar putd să 
debordeze peste marginile dreptului esistentă, par
tea austriacă a monarchiei nu pdte să stea într’o 
stare de slăbiciune.

De aceea, înebeiă fdia celtică, Austria treime 
să’și asigure o strînsă și forte unire prin adevă
rata mulțămire a naționalitățiloră. Numai dăcă 
se va răcjima pe aeâstă mulțămire guvernulu aus 
triacă va fi în stare se țină peptă cu amenință 
tdrea preponderență a Ungariei.

înainte de tdte bate la ochi, că organulă Ini 
Rieger pune față n față cele două părți ale mo- 
narehiei ca să motiveze cu acesta necesitatea de 
a se mulțâmi popdrele din Austria, ca să p6tă 
forma o falangă puternică contra preponderenței 
ungurescl.

Acesta ne face să presupuneinil, că bărbații 
de stătu de dincolo de Laita se gândescli serios 
la restabilirea echilibrului de putere alu monar
chiei, sdruncinatu prin -forma de stătu dualistică, 
și că ei consideră acesta restabilire ca unu in
teresă de vieță alu monarchiei.

Presupnindi'i că le va succede a face acesta, 
asigurându Austriei unirea între popdrele ei, se 
nasce întrebarea, că ce urmări va ave întărirea 
Austriei ?

De sigură că rele nu, ceh) puțină pentru 
minoritățile și popdrele asuprite din Transilvania, 
Bănată și Ungaria, nu. Din contră trebue să 
sperăm», că o întărire a părții austriace pe te- 
meitilă egalei îndreptățiri a naționalitățiloră 
va aduce eu sine o strămutare a preponderen
ței politice în monarchiă, cars numai urmări 
sănătose va pută avă și pentru stările nenorocite 
dela noi.

In oii-ce casă resultă din enunciațiunea fdei 
cehice, că ceea ce se petrece acjl în cercurile 
parlamentare și guvernamentale din Austria este 
mai multă decâtă o luptă de partide, este chiar 
o cestiune de putere și de esistență pentru mo
narchiă.

Cehii și alianța cu Germania.
Sub tilulu „Alianța austriacă cu Germania1* 

a apărută o broșură în limba cehă, care com
bate cu violență alianța austro-germană.

Cu privire la alianța cu Prusia in anulă 1864 
contra Danemarcei, pentru care Austria a fostă răsplă
tită cu perderea dela Kcniggră z, autorulă declară alianța 
cu Germania, In casă când ea ar ave să promoveze in
teresele statului, ca ună rău necesari). Mai ânteiii se 
nasce întrebarea : alianța ișl pOfe ajunge ținta ei, care e 
susținerea păcii și apărarea intereseloră Austro-Ungariei ? 
Negândi) aceslă inlrebare, autorulu cjice că Austria are 
in Orienta interese comerciale, dăr nicidecum politice. 
Acestea din urmă le-au descoperită mai ântâiu B smarck 
și Andrassy; ceh) dinteiu pentru ca să arunce măruli) de 
certă între Rusia și Germania, ceh) din urmă îngrijatO 
de esistență Maghiarilor!) și de frica Slavilori), cari să fiă 
impedecați a forma ună stati) sudslavă mai puternică și 
dominațiunea turciscă se nu fiă înlocuită prin cea slavă, 
ci prin cea maghiară (!!!) Numai prin inlluința Ma- 
ghiariloră a inaugurali) Austria o politică orientală peri- 
culdsă în stih) mare.

Insă în urma raj orluriloră etnografice la Balcani și 
composițiunei loră interne, Austria nu e în stare a se 
stabili pentru durată in Orienti). Der chiar deeă Austria 
ar ave in Orienti) interese politice, alianța cu Germania 
n’ar pută contribui la apărarea lori), fiindi) că Germania 

in casă seriosi) ar trebui să aștepte ea însăși ună răs- 
boiu cu Francia.

Și a doua țintă a alianței, susținerea păcii, o con
sideră autorulă de o simplă frasă. Germania dovedesce 
prin fapte, că nu ort pacea; căutarea de aliațl, septe- 
natulă : suntă provocări pentru Francia și Rusia; proce- 
derea Germaniei in Alsația-Lotaringea și in Posen, sub
minarea nihilistică, uneltită de Germania, a creditului 
statului rusă facă parte din mijloeele revoluțiunei și a- 
narchiei, er nu din ale păcii Chiar și despre iubirea de 
pace a Austriei trebue să se'ndoiască omulă, îndată ce 
incheiă alianță cu ună stată, pe care-lă amenință din 
tote părțile răsboiulă. Prin alăturarea Italiei la alianță 
a dispărută deja cu totulă caracterulă paclnică ală ali
anței. Acăstă alianță triplă insemneză pentru Europa o 
dictatură de nesuferită, care e adevăratul!) periculă de 
răsboiu.

Nu Rusia, ci Germania este celă mai mare inimică 
ală Austriei, cu care monarchia ndstră va trebui să p6rte 
odată răsboiu pentru țările sale germane. Se susține 
că Rusia, după ce ar invinge pe Germania, ar năvăli 
asupra Austriei; der dăcă Rusia ar avă o astfelă de in- 
tențiune, atunci n’ar avă decâtă numai să renoiască a- 
lianța cu Germania. Bismarck nu de multă voia să sa
crifice pentru acestă preță nu numai pe Austria, ci și 
Balcanii. In astfelă de împrejurări, alianța cu Germania 
infățișeză pentru orice patriotă austriacă i :ona vivisecțio- 
nărei, la care sărmana victimă linge mâna care înfige 
cuțitulă in ea. Maioritatea popârelarii austriace încă 
este contra alianței, der cu cea mai mare hotărire Gehii, 
fiindă că loră niciodată nu 11-a fostă Germania așa de 
periculosă ca sub conducerea Prusiei; căci ei sciu, că o 
nouă victoriă a Germaniei asupra Austriei ar pute o 
plăti cu esistență loră.

Nu-i vorba, nici Austria nu tractăză cu bunăvoință 
pe Cehi, dăr de Germanii austriacl n’au să se tămă 
Cehii; celă mai mare periculă ii amenință numai din 
Germania unită. De aci simpatiile loră pentru RașI și 
FraneesI, dela cari ei ișl așteptă indirectă mântuirea loră 
prin îngenunchiarea Germaniei. Nu panslavismulu, ci 
pangermanismulîi amenință pe Austria.

Broșura aedsta în 4000 esemplare a fostă 
confiscată, la însărcinare mai înaltă, chiar și su
tele de esemplare, care erau destinate a se tri
mite guvernului francesu, au căcjutu în manile 
autorității. La editori) s’a făcută percliisițiune 
domiciliară. De asemenea tipografia din Kutten- 
berg a fostă revisuită de geudarmeriă.

(i) FOILETONU.

LOGOFETVI/CT MATEI
NOVELĂ.

Intr’una din dile în lunile de veră, când căldurile 
cuprindă pămentulă și îlă crapă de ai putea da cu 
piciorulu prin crăpături, când cei dela orașă nu sciu ce 
să mai întrebuințeze pentru a se răcori, se afla coconulu 
Nae pe prispa casei și se cugeta la trebile sale de totă 
soiulfi.

Nu era pe deplină îmbrăcata, ci mai multă îm
brăcată pentru prispă, ca să ’șl potă face plimbarea 
obișnuită și să capete gustă pentru a ceti cele trei 
diare ce le primea. Nici că’și putea închipui să se apuce 
de cetită pănă a nu’șl face plimbarea; o deprindere cam 
curiosă.

Pe când boerulă, adecă coconulu Nae, făcea dru- 
mulă său în josă și’n susă pe prispă, pe la spatele ca- 
setoru sale boerescl intra în curte și de acolo o luă 
cătră grajdă ună băiețandru așa ca de 14 am. Băiatulă, 
cum zăresce pe boerulă, se opresce în locu pentru o 
clipă și nesciindu ce să facă, să vorbescă s< u să nu 
vorbescă cu boerulă, se frământa cu mintea o bucată 
de vreme și în cele din urmă se hotărî să morgă în 
treba lui fără să dică o vorbă. „înt-mple-se, ce se va 
întâmpla", își gândi băiatulă.

Coconulu Nae se putea să tacă? Domne feresce, 
nu, pentru că elu zărise pe acestă băiețandru și acestă 
băiatu era una din slugile sale cele mai mici, celă mai 

prdspătă intrată în slujbă la boeru, și astfelă voia să’i 
arate că elă vede tote și că nimicu nu se pote ascunde 
ca să nu ajungă în scirea lui. Ună felăde idee pe care 
o ținea de forte bună pentru a’și mări vada și pentru de 
a băga frică în slugile sale.

Astfelă, cum se plimba coconulă Nae cam repede, 
se opresce deodată în locă, îșl îndreptă privirile cu to
tulă în altă parte și strigă câtă îlă ia gura: „la otacă 1“ 
și câtă ai da în palme, băiatulă nostru lua drumulu totu 
pe cărarea pe unde venise, și plecă tocmai acolo unde 
’lu ducea porunca boerescă.

„Asta’i disciplină" îșl dise bberulă, „precum în 
familiă, așa și la moșiă și tocmai așa și la stată", 
și mângâiată că ’i s’a {împlinită forte repede porunca 
începu a se plimba mai departe, nu însă iute ca pănă 
acum, ci domolă, bagsemă ca să se potă cugeta cu totă 
dinadinsulu la graba cu care s’a îndeplinită porunca sa.

Boerulă se plimba, er băiatulă s’a dusă.
I’e boerulă îlă lasă să se plimbe, să 'șl facă poftă 

de cetită, er eu voiu pleca cu descrierea tocmai la 
otacă, tocmai acolo unde se dusese pretinulu de adi- 
neaorea.

într’o depărtare de vre-o jumătate de oră dela 
curtea boerescă se făcuse în anulă acesta otaculă pentru 
muncitorii dela mașina de treeratu. O cotună în pă- 
mentă de vr’ună cotă de adâncă, la o margine a păre- 
telui cotunei nisce găuri pentru focă, cari răsbescă totă 
deasupra pământului, unde se pună căldările pentru mă
măligă și pentru legumă, alăturea ună bordeiașă ală 
bucătarului, plină cu ardei, cu pătlăgele vinete, cu cas

traveți, cu pastramă de 6ic, cu pesce sărată, cu șten- 
durl de fasole și cu putinele de brândă saramură, ună 
bordeiașă unde bc afla provisiune pentru aprâpe 60 de 
muncitori.

Bucătarulu badea George totu necăjită și totă os
tenită.

„Cum se p6te“, dicea elu câte-odată, că eu nici 
Dumineca nu am odihnă, cum se pdte că toți muncitorii 
îșl petrecă, er eu robotescă pănă mestecă cinci, șâse 
mămăligi și pănă facă fertură pentru atâția flămendl și 
guri sparte? Nu este păcatu de Dumnezeu să lucrezi și 
Dumineca P“ se întreba George și totă elă răspundea, 
„că ce bagă omulă în gură nu e păcată, prin urmare — 
trăgea elă conclusiunea — că nici a face de mâncare 
nu e păcatu'*.

„Nu este păcatu..., e adevărată, der nici lucru 
ușoru nu este**, îșl gândea George, și avea dreptate, 
căci muncitorulu mănâncă sănătosu, și mâncarea pentru 
ei costă, după socotâla lui George, mai multă ostendlă 
pe bucătară, decâtu parale pe boerulă.

„De n’ar mai mânca omulu, ar fi multă mai 
bine 1“ plicea elă uneori în năcazulă său, și apoi năca1 
zulă este lucru mare, și George era năcăjită, căci n’avea 
răgazii nici măcaru să se premenescă. Era osîndită de 
Dumnedeu să se uite la muncitori cum își petrecă și 
elu să mestece cu două mămăligare pănă să cadă de 
ostenită. Din tâtă acestă muncă nu se alegea decâtă cu 
singura plăcere, ce o avea elă când trântea mămăliga 
pe scândură. „E ca luna de pe ceru**, grăia atunci 
George și se uita cu bucuriă la mămăliga ce aburea.
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Colici „patriotice.0
In adunarea comitatensă a comitatului Hunedora, 

ținută la 30 Octomvre a. c., advocalulă Imets Ignatz a 
adresată viceșpanului comitatensă unele interpelări, cari 
nu numai au provocată o deosebită surprindere, der au 
trebuită să escite risulă chiar și ală confrațiloră săi „pa- 
trioțl.«

Prin prima interpelația, advoeatulă Imets întrebă, 
dăcă are viceșpanulă cunoscință despre aceea, că Ioană 
Simionașă, președintele scaunului orfaaală ală comita
tului, a luată parte la conferența RomftnilorO din Sibiiu, 
și ca funcționară ală comitatului jocă rolă politică? Are 
cunoscință despre ptocederea președintelui Simionașă în 
cestiunea eredității lut Parsch Jozsef, prin care proce- 
dere orfanii au suferită pagube simțitbre?

La prima parte a interpelațiunei, viceșpanulă Bar- 
csai a răspunsă,- că va relaționa in ședința următdre. 
La a doua parte a interpelațiunei, viceșpanulă a răs
punsă că a ordonată deja cercetare disciplinară și des
pre resultatulă aceleia va raporta.

După acestea Simionașă se ridică și cere cuvăntulă. 
Procurorulă regescă și președintele de tribunală Solyom- 
Fekete protesteză, nu vrău s£-lă asculte. In sală se 
face sgomotă mare. Romănii ceră cu insistență să i se 
dea cuvăntulă lui Simionașă. Membrii maghiari din co- 
mitetă se opună.

In fine, după o hărțuială îndelungată, majoritatea 
decide să i se dea lui Simionașă cuvăntulă.

• Simionașă' — i se scrie lui .Ellenzăk" — „a 
răspunsă la amândouă acusele, ce îi s’au făcută, prin 
erumperl passionate." In privința jucărei rolului său 
politică, a lăsată ea cercetarea să constate, decă a avută 
ori nu dreptă de a lua parte la conlerența din Sibiiu; 
Iotă astlelă a lăsată ca și in causa de ereditate a lui 
Parsch să se constate prin cercetare, decă a comisă ile 
galitățl ori nu. Se lasă in sarcina viceșpanului ordo
narea unei cercetări și rapottarea despre succesulă a- 
celeia.

Altă interpelațiune: Toiă Imets întrebă, decă are 
viceșpanulă cunoscință despre aceea, că în Deva se află 
o casină romănescă, care este lipsită de statute? și dăcă 
are cunoscință, când va desființa acea casină?

La acestă interpelare, viceșpanulă răspunde in mo
dulă următoră: Am cunoscință despre aceea, că în Deva 
esistă o casină românescă; sciu insă și aceea, că acea 
casină a avută și are statute întărite; prin urmare nu 
o voiu desființa.

Mare ilaritate în sală. Imets nu ia spre cunos
cință răspunsulă. Adunarea însă ia răspur.sulă spre cu
noscință.

„Omenii imparțiali" — scrie raportorulă lui >Ko- 
lozsvâr" ■— „au compătimită din inimă ultimulă rolă ală 
d-lui Imets."

SOIRILE PILEI.
„Kolozsvar“ nu se p6te mira de ajunsă pentru-ce 

națiunea ungurăscă persistă încă și acum In ideea că dă
rile suntă împovărătore și că eseculorii de dare suntă 
celă mai mare scandală, ce se pote comite din partea 
statului. Alta era — <jice „Kolozsv." — înainte de asta 
cu câțiva ani, când dările se plătiau la străini, cari um
blau ca chiar prin aceste dări să nimicăscă națiunea un- 

gureseă. AsiătJI lucrurile s’au schimbată, astătjl.nu mai 
e nepatriotismă a plăti dările, pentru că ce dămă se in 
trebuințăză pentru consolidarea puterei și esistenței na
ționale unguresc!. — Românii să nu uite vorbele făiei 
ungurescl!

„Neue Freie Presse" nu crede în reluarea apro
piată a negociăriloru comerciale cu România, care n’a 
răspunsăgincă ultimeloră propuneri ale Austro Ungariei. 
De altmintrelea chiar dăcă s’ar face acestă reluare, ea 
n’ar permite încheiarea tratatului, care s’a făcută dificilă 
din causa imprejurăriloră parlamentare în Austria și în 
România.

—x—
Ună ărecare d. Mayer-Eichenrode și Beck culrieră 

orașele nostre, ea să adune bani pentru foia loră ce se 
publică în trei limbi „Ipar 6s Kereskedelmi Kozlony" și 
ca să câștige membri pentru „Societatea de importă, es- 
portă și patentă," întemeiată, cum <jică de ei, cu o contri- 
buțiune anuală, după împrejurări, de 10—100 fl. >Sieb. 
Deutsch. Tgbltt" spune că totulă e o înșeiătoriăși 
avertisăză cercurile comerciale și industriale. Făia un- 
gurescă din Pesta „Ipar iigyek" (Nr. 22 dela 20 Oc
tomvre a. c.) aduce amărunte despre aeăstă înșelătoria, 
dândă societății și fdiei mai susă amintite titlulă de „So
cietate și fdiă-revolveiă.»

—x —
Pentru viitorea asentare ministrulă honveijiloră a și 

ordonată a se face lucrările pregătitdre. Se voră presenta 
classele de etate ale aniloră 1868, 1867 și 1866, cercu
rile de întregire 2, 5, 6, 12, 23, 26, 31, 33, 34, 37, 38, 
39, 43, 44, 46, 48, 51, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 
71, 76, 82, 83, 85 și 101, mai departe in Croația-Sla- 
vonia cercurile de întregire 16, 53, 70, 78, 79 și 96 
suntă desemnate ca cercuri în care se va presenta și 
classa a patra de etate.

—x—
Deorece spațiurile casarmeloră de aci nu ajungă 

pentru soldați, oficiulă economică orășenescă s'a văzută 
silită a încvartira soldați din regim. 2 de infanl. în mai 
multe case private din Brașovu-veehiu.

——x—-
In urma desvoltărei luată de infanteria română, gu- 

vernulă română a cugetată să dea o desvoltare identică 
și cavaleriei și artileriei nOstre, scrie „Unirea". Astfelă 
pe lângă cele 8 escadrone de călărași permanențl, ce s’au 
înființată, artileria de divisiă și de corpuri de armată s’a 
mai mărită cu 8 baterii de artileria, cari s’au înființată 
pe diua de 1 Octomvre. Afară de acăsta dela 1 De- 
cemvre viitoră se voră mai înființa 4 companii de geniu. 
De altă parte „Națiunea" spune că este lucru defi
nitivă hotărâtă, după cercurile militare, că divisiunea ac
tivă din Dobrogea va fi transformată dela 1 Aprile in 
alu 5-lea corpii de armată.

—x—
Cetimă în •Răsboiulă" din Bucuresci: » Unu furtu 

de 8000 lei și mai multe obiecte s’a comisă (Jilele tre
cute la d. Taehe lonescu din strada Principatele-Unite No. 
21. Cassa de fieră, în care fusese banii, s’a găsit închisă 
și cheia la locuia unde o pusese proprietarulă. D. lo- 
nescu are bănuell asupra unui nepotă ală său, anume 
G. Dănescu, care se află dispărută de mai multă timpă 
și se crede că se află la Brașovu. Poliția îlă urmărește. 
Cu privire la acestă Iurtă, poliția a arestată pe ună 6re- 

care Alecu lonescu, care se bănuește a fi servilă ca 
complice".

—x —
Ună episodu curioșii s'a săvîrșită (J’lele acestea in 

comuna Gilău de lângă Clușiu. Ună evreu săracă a vrută 
să-și mărite fata; s’a hotărîtă <J'ua nuntei, s’au făcui ă 
pregătiri mari, mâncări scumpe s’au gătită și mulțime de 
ospețl s’au adunată. Mirele insă nu era ca’n palmă. 
Ospeții l’au aștepiată, câtă l'au așteptată, tn fine văijândă 
că nu mai vine, s’au pusă la măsă, au mâncată mân
cările, au beută vinulă și s’au depărtată la ale loră. — 
Der biata mirăsa cu ce inimă va fi mâncată vă<jându-se 
văduvă fără să fi călcată măcară pragulă sinagogei I

—x—
Resultatulă culesului viiloră în Vurmlocă e puțină 

mulțămitoră in privința cantității, ăr după calitate e mai 
bună ca in alțl ani. Mustulă are 12—14 grade.

—x—
So vorbesce, că ministrulă de rlsboiu bulgară a 

cerută guvernului română să’i permită a trimite în Ro
mânia ună oficeră de stată majoră ală armatei bulgare, 
pentru ca să studieze organisarea armatei române, care 
apoi se se introducă la armata bulgară.

■—x—
Atragemă atențiunea cetitoriloră asupra novelei ori

ginale române „Logofetulă Mateiu*, a cărei publicare o 
începemă in foiletonulu din numărulă de aijl.

Brașc'ii, 4 Noemvre st. n. 1887.
In urma răspunsului nostru, dată la atacurile și ca- 

lumniările „Tribunei" in nr. 231 dela 21 Octomvre (2 
Noemvre) ală făiei năstre, primimă dela domnii loan de 
Preda și Pompiliu Pipoșiu următărea scrisăre:

Stimabile domnule Redactoră,
Cu privire la afacerea Brote-Cimponeriu d-ta ne 

provoci in numărulă 231 ală farului d-tale, ca să-ți do- 
vedimă, dăcă este adevărată, că d-ta ai refusată publi
carea acteloră publicate tn numărulă 234 ală „Tribunei» 
sub titlulă: »O afacere de ondre».

Dovada prelinsă de d-ta e cuprinsă în însăși cri
tica din numărulă 231 ală „Gazetei», unde d-ta său apoi 
redacțiunea „Gazetei" recunăscețl, că nu ați publicată 
declarația d-lui Cimponeriu, trimisă de noi, ci ați pre
tinsă, ca d-lă Cimponeriu insușl să se adreseze la „Ga
zetă" pentru publicarea ei.

Lăsămă la buna chibsuălă a onor, publică să ju
dece, dăcă ai procesă d-ta corectă ori nu, urmândă ast
felă o afacere de onăre.

fir d-ta ai denegată mai categorică și absolută pu
blicarea comitivei, pre lângă care noi, ca ămenii de în
credere ai uneia dintre părțile interesate In afacere, eramă 
datori a-țl trimite spre publicare și declarația primilă a- 
nume spre acestă scopă. Dreptă dovadă spre acăsta 
servesce epistola d-tale din 11/23 Octomvrie a. c., pe 
care noi in interesulă d-tale amă crezută de bine a nu 
o publica în șirulă acteloră apărute tn N-rulă 234 ală 
„Tribunei". Dăr dăcă d-ta afli de bine a stărui pentru 
publicarea acestei epistole, ba ne faci chiar imputări, că 
nu o-amă publicată, — spre satisfacerea d-tale amă pre
dată și acăslă epistolă redacțiunei „Tribunei» spre pu
blicare.

In fine observămă că d-ta, după părerea năstră, 
nu mai erai In dreptă de a publica declarațiunea d-lui 
Cimponeriu, după ce acăsta a fostă apărută deja In „Tri
buna" Pentru-că d ta ai fostă primită acăsta declara- 
țiune dela noi spre publicare și astfelă trebuia ori să o 
publici tn urma recercării năstre, ori să nu o publici de 
iocă.

Cum începea însă la alta, se năcăjea erășl și totu in- 
tr'ună năcază și în înjurături o ducea totă draga de (liii- 
liță; înjura când pc muncitori, când pe boeră, când 
pe vr’unulă care’i venea în minte că’i alegătorii în 
mâncare.

Ilă întreba din întâmplare vr’unulu seu altulu, 
decă-i gata mâncarea, le arunca câte-o privire scânte- 
ietore, care însă departe de a ave efectu, făcea 
pe toți cei de față să rîdă. Și muncitori de aceștia, 
cari să’lu întrebe, erau mulțî, eri.u toți și bietulu bu
cătarii înjura, înjura mereu pană în cele din urmă buf
nea și elă de rîsu, căci altfelu n'o mai scotea la cale; 
acesta era cea mai bună apucătură, cu tbte că la 
George numai apucătură nu o potu nunii, căci de avea 
elă apucături de acestea, nu se încurca cu bucătăria 
ca să muncescă șepte (Iile în săptămână, cum se tân- 
guia elu adeseori.

„Am să-i spună boarului, că mie să-mi numere 
săptămâna de șepte dile și apoi să vădii eu decă n’o 
va număra!" dicea elii câte odată; cu tote acestea, 
când da ochi cu boerulu, tăcea tăcerea pescelui și săp
tămâna totu în șese dile rămânea.

După multe de tote, odată totu i-a spusii boeru- 
lui. Mai înteiu ceva cu sfială, er după aceea de totu 
hotărîtu i-a disu, ca lui să’i numere săptămâna de 
șepte dile. Boerulu nici una nici alta, i-a strigată câtă 
ce a putută:

— La moșia mea, socialiști...! audi blăstămatulu..! 
am să-i tragă o bătae să o pomenescă! Audi colo idei 

socialiste ca în jurnale! Tu cetesci jurnale?... Tu escl 
socialistă?" se adresă la elă încruntându-se.

— Ba nu, boerule, sunt George dela otac... am 
(lisă și eu o vorbă prostă, der boerulă să facă cum va 
sci mai bine." Atâta a țlisă, s’a strecurată încetinelă 
și de atunci n’a mai vorbită nimica cu boerulă.

Am fost spusă că băiatulă celă de curendu întratu 
în slușbă s’a fostă dusă la otacă. Când a ajunsă a- 
colo, toți muncitorii erau la masă, căci era pe la optă 
dimineța și pe la optă se face întciulu conacă în di de 
lucru, cr ailî era Duminecă, și deși nu se lucreză, diua 
totu în 3 conace și în 3 mâncări se împarte.

Băiatulă s’a dusă la masa logofețiloru și se uita 
la muncitori.

E și frumosu și interesantă să fii la unu otacă pe 
vremea conacului.

I’e o scândură lungă, întinsă pe pămentă, pune bu- 
cătarulă George străchini cu mâncare, linguri de lemnă 
și fălii de mămăligă. I’e de amendouă laturile munci
torii își facă cruce, iau câte o bucată de mămăligă și 
începă a mânca.

Der nici nu se satură cum se cade și totă insulă 
se întrece a spune vr’o glumă seu a istorisi vr’o în
tâmplare.

Otaculă dela mașină era mare și muncitorii de 
prin diferite locuri, și pe câtă erau de diferite locurile, 
pe atâtă erau de diferite și vorbele ce le întrebuințau 
și glumele ce le spuneau.

Ici stau cu căciulițele loru în capă Oltenii vioi, 
dincolo stau Mocanii nătângi, alăturea nisce Secheli în- 

tindendă la pastramă și tocmai în fundă la coda mesei 
Țiganii, cei alegători în bucate, fiecare cu câte ună 
băiatu, doi, cari nu mănâncă nimică după socotela ți- 
gănescă, deși în realitate strîngă și sventă totu ce le 
cade în mâni și totu se vaită că moru de fome.

— ScițI ce a pățită Vasilache? — strigă unulă 
dela mijloculu scândurei, și toți ceilalți se uitau la elu 
cu o poftă nespusă, căci sciau ei că gura’i este de aură 
și că spune multe și de totu șăgalnice întâmplări. 
Toți se uitau la elu pănă și logofeții, cu deosebire însă 
băiatulă celă ce venise dela curtea boerescă asculta cu 
gura căscată.

— Ce a pățită ? — întrebară mai mulțî deodată.
— Ce să pățcscă? — începu posnașulă povesti

torii. — Vasilache era băiatu ca de 24 de ani, cam 
motoflete din fire și șiretă ca musca când vrea să nă- 
căjescă pe măgarulu, și astfelă tatălu său l’a ținută 
destulă de șiretă ca să-Iu însore, si veqli Domne, în 
țliua de adi trebue să fiă șiretă omulu care se însoră, 
căci altmintrelea este mai multă văduvă decâtu cu ne
vastă. Intr’o di l’a dusă la o fată și după o „bună di- 
mineță“, Vasilache împinsă de tatălă său s’a aședatu pe 
o ladă și ședea acolo, săraculă, și cu mânile totu freca 
lada, atâtă îi era de rușine să vorbescă. Răspundea 
și elu bietulu câte o vorbă din când în când, der de 
uitată totă în pămentă se uita, căci fata, bat-o ciorele, 
era cu naiba. Intr’ună târdiu, pe când socrii vorbeau 
la ureche, se audi ună sgomotu neobișnuită, întocmai 
ca cum ar râde la lemnă unu șorece. Toți se uitară 
în tote părți afară de Vasilache, care era îngrijatu de
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Te rugâmă să dai locă acestora lămuriri Io proxi- 
mulă numără alo farului d-tale, spre salvarea ondrei 
ndstre, atacate In critica din N-rulti 231 ală acestui (jiară.

Pre lângă care ama rămasa
Sibiiu, 2/XI 1887 n. cu stima cuvenită

Ioană de Preda.
Pomjdliu Pipoșiu.

Nu scima pe ce se intemeieză domnii de mai susă 
când susțină, că „In interesula Redactorului foiei nâstre 
au crezută de bine a nu publica scrisdrea, ce le-a adre- 
sat'o acesta*. Ne luămO voia Insă a-i întreba: după ce 
Înșiși pretindă că au ținuta sămă de noi, dre nu cumva 
au crezută de bine a țină totodată așa de multa conta 
de interesula părții ce au representat'o in acăstă afacere, 
IncâtO au făcuta cu totula ilusoriă bunăvoința, ce au 
voita să o arate țață cu noi?

Fapta este, și domnii de mai susa nu negă, că In 
„Tribuna* s'a susținuta categorica, că noi ama refusată 
publicarea declarațiunei d-lui Cimponeriu.

Acăsta insă este cela mai flagranta neadevără, ceea-ce 
o putemă documenta in speciala prin textula următdrei 
scrisori, ce a adresat’o RedactorulO foiei ndstre d-loră 
Preda și Pipoșiu, și de pe care ama reținuta o copia: 

Domniei Sale
Domnului Pompiliu Pipoșiu.

Si biiu. 
Stimabile Domnule!

Astăzi am primita dela D-vdstră și dela d-la Ioana 
de Preda o declarațiune subscrisă de d-la A. Cimponeriu 
împreună cu o adresă din parte-vă, cu rugarea de a le 
publica pe amândouă.

I)e Orece modulă cum ați regulată afacerea d.-v. 
privată cu d-la Cimponeriu, In calitate de Omeni de în
credere ai d-lui Eugenă Brote, nu mă privesce pe mine 
și nici (jiarula meu, vă declara că nu pota publica lă
muririle d-vOstră.

Câta pentru declarațiunea amintită nu-i denegu pu
blicarea, fiindă o rectificare a corespondenței apărute in 
ițiarula meu; dăr țină, din puncta de vedere formala 
Ziaristică, ca pentru publicarea acestei declarațiunl să se 
adreseze însuși d-la Cimponeriu la mine; negreșita lără 
a voi printrinsa să provoca nici câtuși de puțina sus
ceptibilitatea stimabilelord d-vostră persdne.

Vă comunică totodată, că am făcuta cunoscută și 
d-lui Cimponeriu, că ml ați trimisă declarațiunea ce v’a 
dat’o spre publicare. Împlinirea formei la care țină credă 
așadăr că nu va intămpina din partea d-sale n:cl ună 
obslaculă.

De altmintrelea puteați și puteți fi siguri din par- 
te-vă, că sunt gata in casulă de față a satisface cererii 
d-lui Cimponeriu de a-i da putința să delăture nemulțu
mirea ivită cu privire Ja corespondența publicată In Nr. 
216 dela 14 Octomvre a. c. ală „Gazetei*.

Primiți, vă rogă, d-lă meu. asigurarea deosebitei 
mele considerațiunl.

Brașovă, 11 (23) Octomvre 1887.
Dr. A. Mureșianu.

Cu tOte că primiseră acăsta scrisOre și cu tdte că 
li se comunicase și de câtră d-oii G. B. Popp și Dr. G 
Baiulescu din Brașovă, că RedactorulO «Gazetei* este a- 
plecată a publica declarația, nu insă și comitiva, numiții 
domni „cretjurâ de bine* a adresa Redacțiunei «Tribunei» 
o scrisOre, In care susțină, fără de nici o observare, că 
noi amu refusată publicarea „acteloră* trimise de ei.

Fost'a acăsta procedere a d-loră corectă ori nu 
Intr'o .afacere de onOre«? Acăsta o lăsămO și noi cu 
tâtâ liniștea in judecata publicului.

Dăr numiții domni incă nici acum nu voră să 
crădă, că d-loră au procedată necorecta și fără respecta 

față cu 4iarula nostru, și din încurcătura, in care se află, 
caută a eși prin comica afirmare, că nici n’amâ fi 
fostă în drepta, de a publica declarațiunea d-lui Cimpo
neriu, după ce acăsta a fostă apărută deja in „Tribuna*. 
Las’ că și aici d-loră suntă neesacțl, căci noi n’amă pu
blicata acea declarațiune după ce-a apăruta in „Tribuna*, 
ci în aceeași <j> cu «Tribuna», după ce nl-a trimis'o d. 
Cimponeriu, ceea ce se pOte constata din dala numă
rului respectivă ală .Gazetei*.

Și aici ajungemă la punctula delicata. D-nii Preda 
și Pipoșiu nu voră nicidecum să ințelăgă, că d loră n’au 
stată în nici o legătură cu noi in acesta casă și că noi 
numai cu d. Cimponeriu mai aveamă de a face, după 
ce ne-amă fostă lămurită cu d-lă Brote.

Alta era dăcă d. Cimponeriu ar fi refusată a sta 
de vorbă cu d-loră ; atunci numai ara fi putută pretinde 
dela noi să dămă locă unei declarații, ce nl-ar fi tri- 
mis’o d loră in acesta sensă.

In casula de față insă, după ce d la Cimponeriu 
ca oma de ondre a dată deplină satisfacțiune celui ce 
s'a simțită ofensată, nu mai avea locâ și nu mai era lucru 
cavaleresca de a reveni asupra amănunteloră procederii 
față cu d-lui.

Dăr și mai puțină cavaleresca lucru este de a pre
tinde dela noi să publicămă ună ,aetă« (fnțelegemă 
comitiva), despre care, precum eramâ informați chiar 
din partea d loră, d. Cimponeriu n'avea nici o cunoscință.

In fine observămă, că nouă nu nl-a venita in minte 
niciodată să atacămO ondrea d-loră I. de Preda și Pom
piliu Pipoșiu, dăr ne pare rău și e puțină măgulitorfi 
pentru dânșii, că prin apucături așa de stângace dau pri- 
legiu a se ataca onOrea altora.

Din localitate.
Ni se comunică, că astăzi, Sâmbătă la 3 

dre d. a., mergendă preotulu română d. B. Ba
iulescu cu cântăreții, însoțită de doi membri din 
comitetul» parochială românescu, la biserica Sf. 
Treimi din cetate ca să cdrâ dela epitropia gre- 
căscă a acestei biserici să li se dea cheile pentru 
ca să încapă serviciulă de săptămână în limba 
română, precum s’a urmată pănă acum, doi 
membri ai numitei epitropii n’au voită să predea 
cheile, (Jicend că biserica e declarată de Curiă 
ca biserică națională grecdscă și deci nu voră 
suferi pe viitoră să se oficieze în altă limbă de 
câtă în cea grec^scă. Faptulu acesta s’a cons
tatată de notarulu publică reg. ung., care a 
fostă chemată anume pentru acăsta. Vomă re
veni.

Ultime sciri.
St. Petersburgă, 4 Noemvre. — In casa unui 

farmacistă anume Schuppe s’au găsită bombe în
cărcate cu dinamită, cari aparțină unoră nihiliști. 
In urma acestei descoperiri poliția a făcută mai 
multe arestări.

Madridă, 4 Noemvre. — Este inexactă că 
ar fi vorba ca sub auspiciile Italiei se antreneze 
pe Spania în întreita alianță. Președintele con
siliului d. Sagasta și ministrulă afaceriloră străine 
d. Maret dorescă să întrețină relațiunl cordiale 

cu Francia pentru a regula cestiunele Marocului 
și ale Africei Equatoriale, în care Francia și Spa
nia au interese comune.

Pesta, 4 Noemvrie. — Contele Andrassy are 
intențiunea de a adresa în delegațiunl contelui 
Kalnoky o interpelare asupra politicei din afară 
și asupra relațiuniloră imperiului cu celelalte pu
teri.

DIVERSE.
Numerile. — Numerile au jucata In viâța celoră 

vechi una rola mare. Filosofii pitagoricianl dedeau mare 
importanță însemnării loră. Fiă-care număra representa 
ună principiu buna său rău, aducea norocă său nenoro
cire: Unu, neavândd părți, nu e atâta una numără câtă, 
principiula născătora ala numereloră. De aceea ela e 
atributulă esențială, caracterului lui Dumnezeu, care e 
numită cu admirațiă: celă care e unulă; acesta e sin- 
gnrală titlu, care i-se cuvine, ceea ce ilă distinge de tdte 
celelalte ființe, cari mereu se schimbă. Ună poporă e 
infloritoră când ună spirită Ilă insuflețesce, când ună 
sentimentă Ilă pdte scula. Doi, e principiulă rău, dis- 
ordinea, schimbarea. De asemenea 20, 200, 2000. Ro
manii au dedicată lui Pluton, Zeu16 infernului, luna a 
doua a anului și a doua Z> a acestei luni sufleteloră mor- 
țiloră. ț)iua a doua a lunei a fostă fatală Ia multe po- 
pdre și la Omeni mari. Trei, e numărulă taineloră su
blime ale universului; e numărulă armoniei perfecte. 
Patru, suntă elementele; elă arată ordinea universală. 
Cinci, e numărulă căsătoriei, căci se desface în trei, care 
ia bărbatule, și două, care ia femeia. Mai are proprie
tatea de a da totO cinci la drâpta numereloră resultate 
din înmulțirea lui prin elă insușl de ori câte-orl. Șist 
caracterisâză justiția pentru că tăie figurile geometrice 
erau împărțite pentru măsurare de cei vechi în șdse 
părți. Șepte e numărulă norocului și ală locuirii tutu
rora releloră printre omeni. Optu, se împarte în egale 
părți câte două pănă rămâne unitatea; elă representă 
legea primitivă și sfântă, care face pe toți Omenii egali. 
Noue, representă vremelnicia lucruriloră vieții omenescl: 
să nu se adune nici odată nouă ca să se incâpă o lu
crare. Dece, representă minunile universului. Se Zice 
de ună lucru că e minunata, spunându-se: e de Zece 
ori mai mare, de Zece-orl mai frumosă. Unspredec», re
presentă perfecționarea, căci minunatului, care e <jece 
se adauge unu, care e suflarea lui D-cjeu. Doispredece, 
e numărulă asociațiiloră și ală întreprinderiloră norocOse. 
Treispredece, e numărulă vicleșugului, ală soției, ală cri
mei, ala infamiei omenescl. Treisprezece aduce mOrte 
și sărăciă.

Reetiflcare. — In numărulă de ieri ală fâiei ndstre, 
la corespondența din LugoșO, rândulă 2 dela începută, In 
locă de metropolia, să se cetâscă: metropola. fir la foi- 
letonă, coldna 2, rândulă 5 de susă, tn locă de: fir clo- 
potulă cela instruțată, să se cetâscă: fir clopulă celă 
nistruțată etc.

Numere singuratice din „Gazeta Transillva- 
nieia ă 5 cr. se pota cump&ra in totungeriv 
lui I. GBOSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editoră și Redactora responsabilă: Dr. Aurel Muresianu.

totă. Bietulu Vasilache de rușine nu mai scia ce să 
facă, și cum găsise o gaură în ladă s’a totu jucată cu 
degetile pănă îu cele din urmă i s’a înțepenită unu 
degetu. Elă, coconulă Vasilache, făcea acelu sgomotu 
cum se năcăjea să-și scâtă degetulă, și de rușinea care 
îlu 'cuprinse, îlă apucară nisce nădușell din cele mai 
grozave. N’a mai fostu cu putință ca să-și scotă dege- 
tulu din ladă și toți riseră, er fata ne mai putendu-sc 
opri de rîsă eși în curte. Dela acostă întâmplare a 
rămasă vorba: „VedI să n’o pățescl ca Vasilache !“ Gătă 
posnașulă povestitoru și totu otaculu începu a rîde, și 
muncitorii se uitau cu toții la unu burlacii tomnatică, 
căruia nu-i venise la socotelă acestă povestire.

— Ce credeți, că de aceea nu m’am însurată ? — 
grăi burlaculă și unu rîsu se făcu la otacu, și toți rî- 
deau așa că nu mai era cu putință să bage cinc-va 
lingura în gură.

După ce se mai liniștiră, începu .altulă să vor- 
bescă și clise:

— Și, di, așa cu Vasilache! — și rîsulu începu 
din nou.

_  Cum va fi stătu Vasilache cu degetulă în ladă? 
_  începu altulu și din vorbă în vorbă timpulu trecea 
și rîsulu nu mai avea sfîrșitu.

După cum am fostu spusă, alăturea stau logo
feții pe nisce băniți întorse. Acolea era logofătulu Ne- 
culae, Grigore, numită Gligoru, Alexe și Matei, er mai 
la o parte ședea Istratu, băiatulu celu de 14 ani, celu 
de curendu întratu în slujbă la boeră.

Matei ascultase la glumele muncitoriloru der nu-i 

căzură bine. Era de totă gânditoră, se vedea că ceva 
îlu neliniștesce, se vedea că acea ce’lă neliniștesce nu i 
lucru de tdte filele.

— Ml-ai datu calulu la apă? — (jise Matei cătră 
Istratu și rămase cu bucătura în mână așteptându răs- 
punsulă.

— Nu l’am datu neică Matei, — grăi Istratu — 
nu l’am datu, pentru că m’am întâlnită cu boerulă.

Matei nu mai dise nimică, aruncă bucătura în 
strachină, se ridică dela masă, îșl luă biciulă și plecă 
în satu.

Avea să se întâlnescă cu cineva.
II

Matei era acum logofătu de optu ani de cjlile, a- 
junsă în vârsta de 25 de ani. Multă procopsdlă n’a 
făcută elă cu logofeția, căci avea acasă o mamă săracă 
și doi frați mai mititei, și afară de aceea nu căpăta 
elu cine scie ce leafă.

Și chiar leafă mai mare să fi căpătată, nu ’i era 
de ajunsă, căci firea lui îlă făcea să umble ceva mai 
bine dichisită.

Nu-i vorbă, logofătu ca Matei nu se prea găsea 
prin împrejurime, și decă ar fi vrută să se însdre, putea 
cere la cea dintâiu gazdă din satu, sciu că nimenea 
n’ar fi (lisă ba.

Era chipeșă logofătulu.
înaltă și seriosu la căutătură, băga frică în orl-ce 

muncitoră când se încrunta câte odată, er la horă când 
se ducea Dumineca, chiar de ajungea la mijloculă jo
cului, stau lăutarii în locă și se uitau la elă.

Matei era băiatulu unei văduve sărace din Săcele. 
învățase 6 classe gimnasiale cu reușită forte bună, dăr 
vă(Jendu-se în etate de 16 ani fără tată, a gândită 
că va face mai bine dăcă va întră undeva la stăpâni.

Așa a și făcută.
A luat’o la Bucuresci, a întratu ca băiată în pră

vălia unui brașoveană, dăr nu a șeijutu mai multă de- 
câtă ună ană. Intelnindu-se odată cu coconulă Nae, pe 
care îlă cunoscea, căci elu era din districtulă Brașo
vului, a întratu cu elu în vorbă, și de atunci suntă 8 
ani de ijlile și logofătulă Matei nu a mai schimbată stă- 
pânulă.

învățase carte, der și scia.
îți făcea socoteli de’i mersese vestea și în con

tracte și scrisore era neîntrecută; chiar primarulă din 
sată îi cerea sfaturi în unele afaceri, și cu deosebire 
când primea ordine dela prefectură, seu când cetea „Mo- 
nitorulu“.

Din 70 de galbinl, câtă căpăta pe ană, trimetea 
și pe acasă câte ceva ca să’i mai îndulcâscă vidța 
mame-si, și astfelă să-’șl potă ea duce sărmanele dse 
cu mai puțină chină și ostenelă.

După ce au murită cei doi frați mai mici, logo
fătulă ’șl-a adusă pe mamă-sa la moșiă, ca să fiă mai 
aprâpe de elă și să pâtă duce o vieță mai bună. Așa 
a vrută logofătulă, der n’a vrută Dumnedeu ca să se 
bucure multă de venirea mame-si, căci biata femee a 
murită în scurtă vreme și astfelă Matei a rămasă sin
gură singurelu în astă lume. (Va urma.)



Nr. 235. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

<?u.r»u>a ’ir bar-8* do Vlens-
din 4 Noemvre st. u. 1387.

Rentă de auri 5,J/0 . . . 99 50
Rentă de hârtii 6°/0 . . 86.60 
împrumutul >1 căilorîi ferate

impare ....... 148 75
h mor tis arca datoriei că;-

lorfl ferate de oști uu .
(1-ma emisiune) ... 97 —

Amortisarea datoriei căi*
lori ferate de oști ung.
(2-a emisiune) .... —

Amorți sarea datoriei
lord ferate de oști ung.
(3-a emisiune) . . . 112 75

Bonuri rurale ungare . . 104.75 Act.'UneH de credită"austr.283.70 
Bonuri cu ci. de sortare 104.40 Av^intuto
Bonuri rurale w*™*

miști . . .
Bonuri cu eh de sortare 104 50 Mărci 100 împ. germ.
Bonuri rurale transilvane 104 30 Londra 10 Liyres steriinge 125 50

căi-

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

vinO ung..........................99.—
împrumutului cu premiu 

ung.................................... 123.—
1 Leșurile pentru regul’avea

Tisei și Segedinuiui . 122 70
Renta de hărtiă austriacă 89 35
Renta de arg. austr. . . 82 60
Renta de aurii austr. , . 111 50
Rosurile din 1860 . . . 135 25
Acțiunile hăiice' austrii* 

ungare .........................  887 —
i Act. b-Lieel de cr.eriiLii ung 284.75

Cursulu pieței Brașovu
din 5 Noemvre st. n. 1887.

8.70Bancnote roinânescl .... Cump.

Argint românesc
Napoleon-d’ori .

Lire turcescl . .

Imperiali

ralbeni .

>

>
»

»

8.66
9 86

11.21

10.20

5 88

Vând. 8.73
*

»

*
>

— — (lalh'ii’i
Banat-li-^ îinpârilob».! . . . .5.93

. . . . 104 50 ( ftapolean-d’orî 9.93
.. ................. 6140

Scrisurile fone. «Albina. 6°/0 . »

5°/o • .*n
Ruble Rusesc! .

AiscontulO

n

101.—
98.—

109.—

»

>

5.91

10.24

102.--

9.90’,'j
11.27

99.—
110.—

8.64

Uiîiedeala, frigului 
nu vatemăi
impermeabile, căldurose. durabile șt ad

mirabilii de eftine suntă

JACHETELE 
(„Burger“ Jacken)

de lână împletite, de postavO și de Loden, caii 
se potrivești! forte frumoși!, pentru tomna și 
6rnă pentru Domni, Domne, băeț! și fete, tole 
cu prețulu egala de 11. 1.80 în I. calitate îm
pletite. Aceste Jachete renumite suntu pentru toți 
omenii celu mai necesarii vestinenlfi. și se află 
gata în culorile cenușiu, cafeniu, surii, [melirt] 

drapu,bordou, albastru și negru. Cine poi lă o asemenea Jachetă este ferită de frigiL pentru că se 
strînge bine pe orice corpu și talia, conservă o căldura potrivită și suniu de o valdre ne 
prehlibilâ. Afară de cele menționate cu fl. 1.80 se mai află încă douS soiuri mai fine:

7—10% pe ană

>

ca oglinda fără a le peria. 
RICH. GtERTNER, 

faliricezfi asa nunutnlu 

MOMEHT-GLANZWICHSE 
fiuidfi frâuțiizesrii. iniperuieiiliîlii, alu cărui lustru nici In înlă
tură nu piere. .,Unică ' olici.ilu examinată și allatu ca prepa
rata nestricăciosu alu pielei. Prețuia unei'sticle 50 cr. Tri
mitere: 2 sticle II. 1.30 (i sticle fl. 3, 12 sticle 4.80 II. francate.

A se observa marca înregistrată.
In armata c- r. întrodusu.

Fabrica; llicli. Gîvutner, Wien, Giselastr. 4, Part.

Marcă înregistrată.

*

Ț 3—16 Bopositu în Brașovii: la „Emil PoiT.“ £

Din lâuă-Zepliir .iiipletite 
de.su și căldurose 

fi* 3*25*
Din l’ostavu și Loden in ca
litate eăldurdsă pentru ernă

fi. 5.10.
Ca măsură este suficientei a areta grosimea pieptului. — Se tiimiLCi contra rambursa numai de

I. FEHETE, Kleider-Versenduxig.
Wien, Hundsthurmerstrasse Nr. 18'18. 5—12

__ V- . . ——   ___■■■■■■■■■----------- L._____

i

(Avisu d-loră abonați!
Rugăniu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiaseă a scrie pe cuponulu mandatului poștala și numerii de pe 
fâșia sub care an primită <J'arulu nostru până acuma.

Domnii ce se aboneză din nou sâ binevoiaseă a scrie adresa 
lămu’-ită și s6 arate și posta ultimă. ADMINISTIi. „GAZ. TRANSA

PiNicatiuile „CANCELARIEI NE6RUȚIU,”
9 — GHERLA — SZ.-UJVÂR. —

€
€• e e
a ♦ a
♦

AMICULU FAMILIEI. Piară bel. tri-țică și enciclo 
pedică-literară eu ilustrației, CursulO XI. — Apare 
In 1 și 15 (fi a lunei in numeri d - cât- I '/a—2y3 <-ole 
cu ihistratiuni frumă-e; și publică -u-iidii so.iali. poe- 
siă, nuvele, romnnuri. suvenir! de eălătoriă ș. a. — 
Mai dopai tc traeJeză cesiionl literar-’ .și scit nt:fice, cu 
reflesinne le cerințe1» vteț-'i |ă':t tem; apoi petre :e eu 
atențiune viața FO'v.Jă a P iinânilcrO de preîntuidenea, 
precum și a celorlalte pnpotalmnl din patria și străi
nătate; șt pini .tiux-ii Du -: satllft ale-rt nc-uesee 
a face rât* o <uâ pLunlâ Uln le > stin le de. șnjeli 
viețui; șt pe-tc tută iii as., a hilitnle ii.turoi'ă indi- 
vnjilorO din fmniliA o petiecerc liolniA și in .Irm livâ. 
•— Prețulă de pr> muu. lațiune pe u!u inirrgu •• 4 11. 
pentru România și străinătate IO franci - lei noi, 
tdâtlbilî și in timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN Revista biseiieeseâ, scolie-tică 
ș! literară. CursulO XIII. — Apare in broșuri luitarițl 
de câte 2’/,— 31/, <ole; și pnbli< ă urlii Iii din sfera tu
turora seiințeloră teologice și între aceștia mulțime de 
pTedice pe dumineci, serbători și diverse Odisiunl, — 
mai departe studii pedagogice, didactice și scieotifice- 
literarl. — Prețulă de abonamente pe anulă întregO 
e 4 fl. — pentru România 10 frâne! — lei noi, plă- 
tibill și în bilete de bancă și in timbre poștali.

A se adresa la „Cancelaria Negruțiu în Gherla 
— Szamosujvâr, unde se mai află de ventfare și ur
mă tbrele cărți:

Puterea amorului. Nuvelă 
vinară. Prețulă 20 cr.

Idealulu pierdută. Nuvelă
Z Rovinară. Prețulă 15 er.

Opera unui omu de bine.

de Pauiina C. Z. Ro-

originală de Pauiina
C.

Prețulu 15 <i.
Nuvelă poporală de (Jeorgiti

codrului. Ha! dă de Georgiu

Nov. In originală. — 
Continuarea nuvelei: Idealulu pietdulu“ — de Pau
lina C. Z. Rovinaru.

Fontâna dorului.
Sitnu. PrețulO 10 cr.

Codrenu craiulu
Simu. Prețuia 10 cr.

Elu trebue sa se itisore. Nuvelă de M uia Schwarfz 
traducere de N. I1'. N“gruț u Pr- ț'dfi 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Srii’țâ din emigrarea 
hi DragoșO. Nuvelă istorică națională. Prețuia 20 cr

Numerii 76 și 77. Narațiune istorică după Wachs- 
mann, de Ioană Ttineo. Prt țuhj 30 cr.

* 3 £

Unu voiuinu
103 poesii bine alese și a- 
(dela 1 11 20 cr. la) 60 cr. 

poesii poporale culese de 
UnO voluinO din 14 cole.

de V. Gr. Borgovană, profesoră preparandială. Pre
țulă unui esemplară cu porto francată 1 fl. 80 cr. v. 
a. In literatura no tră pedagogică abia allămă vre ună 
opă, întocmită după lipsele scoleloră nbslre in măsura 
în caic este acesta! pentru ceea îlă și recomatidămă 
mai ah’su Direetoriloră și inv6țătoriloră ca coloră in 
prima liniă interesați.

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

fclanuaîu de Gramatica limbei române neutru s, 6- 
iele poporali în 3 cursuri de M iximu Popă profesoră 
la gimnasiulă din Năseudă. — Manîialulă acesta este 
aprobată pr,n Inaltulă Ministei 0 de etillu și instruc
țiune publică cu rcscripfulă de dato 26 Aprilie 1886 
Nr. 13193. — Prețulă 30 cr.

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

Carte conducâtore la propunerea calculărei în 
scola poporală pentru învățători și preparancțl. Broș. 
I. scrisă de Gavrilă Trifu, profesoră preparandială. 
Prețuia 80 cr.

Probitatea în ccpilăriă. Schiță din Ji ra edura-ll narandiali), a iiivgțăloiilcril și a altoră bărbați de seolă, 
țiunei. După Ernest Legouve, membru alb academiei I 
francese. Rrițulă 10 < r.

Barbu cobzarulu. Nuvelă originală de Emilia!
Lungii. I’rețulă 15 cr.

Hermana și Dorotea după W. de Goeihe, (radue- 
țiune iibf.ră de Conslanlin Morariu. 1‘rețulă 50 cr

Ifigenia în Au'ida. Tragedia in 5 acie, după Eu 
ripide, tradusă in versuri de l’elrn Dulfu. Prețuia 30 cr.

Pelulatftiflu. Comediă în 5 acțe,. după Augusto 
Kolzebue tr.uhisă de loanO SI. Șuluță Prețulă 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică ținută în sa'ele 
gimnii’-iului dm Fiume prin Vineețiu Nnbtă prof. gim- 
nas. Cu poiirelulu M. S. Rtgina României. Prețuia 
<5 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Bulicescu.
de 102 pagine, cuprinde 
rangiate. Prețuia redusa

Trandafiri și viorele, 
jloanO Popă Rettgariulă. 
Prețulu 60 cr.

Tesaurulu fiola Petrosa seu Cloșca cu puii ei de 
auru Studiu archeologicO de I). O. Olinesdu. PrețulO 
20 cr.

Apologiă. DiscusiunI filosofice și istorice maghiare 
privitâre la Romani, invederile și rectificate de Dr. 
Gregoriu Silași. — Partea I. Paula Hunfalvy despre 
Cronica lui Georg. Gabr. Sineai. PrețulO 30 cr.

Renascerea limbei românesc! in vorbire și scriere 
invederită și aprețiată de Dr. Gregoriu Silași. (OpO 
complete ) Broșura I. II. și III. PrețulO broș. I. II. 
câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. Tole trei împreună 
costau 1 fl. v. a.

Biblioteca Săteanului Românii Cariea I. II. III.
IV. cuprin(}enda materii forte interesante și amusante. 
Prețulă la t6te patru 1 II., câte una deosebita 30 cr.

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

Colecte de Recepte din economiă, industria, 
mercio și chemiă, pentru economi, industriaș! și 
mercianțl. Prețuia 50 cr.

Economia pentru scolele
II. Prețuia 30 cr.

îndreptară teoretică și 
mentulu intuitivă în folosulu

l

co
co-

practică pentru înveță- 
elevilorO normali (pre

cr.
90

le-
er.

de ru-

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

ciuni ș! cântări bisericești forte frumo.sO ilustrată. Pre
țuia unui esemplară broșată 40 cr. legată 50 
gată în pânză 60 cr. legata mai fină 60, 80, 
1 fi.. în legătură de luxă 1.50—2.50.

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

Cărticică de rugăciuni și cântări pentru pruncii 
seolarl de ambe secsele. Cu mai multe icone fru- 
mose. Prețulă unui esemplară trimisă franco e 10 
cr.; — 50 esemplare costau 3 11.; 100 esempl. 5 fl.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria a Născătorei 
de D deu vrnia(0 de mai multe rugăciuni frumâse, Cu 
ntai multe iedne trumose Prețulă unui esemplară 
espedatfi franco e 10 cr.'. 5'1 esemplare 3 fi., 100 esem
plare 5 11. v. a.

Epistolia D. N. Isusu Christosft. Prețuia unui 
esemplară legată e 15 er.
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Tipografia ALEXI, Brașovul “T^T
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