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In nuinfirttlă de Mercurl ală „Gazetei11 anul 

împărtășită cetitoriloru nisce curiose numiri, ce 
au apărutâ în f6ia oficială ungurescă.

Neaoșulă ungură și ministru de culte și 
instrucțiune ungurescă Trefort a găsită cu cale 
sS numSscă ună soiu de visitatorl temporali de 
scole și începutulu l’a făcută cu comitatulu Hu- 
neddra.

Intre acești pretinși visitatorl de sc61e în 
numără de șeptespretjece, figurăză cinci solgăbi- 
răi, trei notari de cercă, trei popi reformați anume 
calvini, ună notară publică, ună ingineră, ună 
advocată, ună deputată, ună conte și ună pro- 
fesoru.

La cea dintâiu aruncătură de ochiu asupra 
acestei liste, trebue orl-ce Română să se în
trebe :

Ce rostă au să aibă visitațiunile școlare ale 
acestoru „visitatorl temporali de școle11, cari 
afară de trei, patru, n’au nici în clină nici în 
mânecă cu șcdla?

Ce rostă au să aibă visitațiunile școlare ale 
acestoru slujbași unguresel—afară de vr’o doi— 
numiți „visitatorl temporali de șc61e“ în celă 
mai românescă comitatu, ale cărui șcdle suntu 
aprfipe esclusivu numai românesci ?

Acostă măsură a ministrului ungurescă se 
esplică forte ușoru.

Se scie că în Februarie trecută a. c., cn 
ocasiunea desbaterei bugetului culteloră și in- 
strucțiunei în dieta ungurescă, ministrulă ungu- 
rescu Trefort a declarată că „va fi nevoită a 
desființa șcălele confesionale în multe locuri și 
a le înlocui cu șcdle de stată, decă e vorba să 
se instrueze copii în spirită maghiară, să se im
prime instrucțiunei loră geniulă maghiară11.

Și anume a accentuată ministrulă ungu- 
reșcă în modă deosebită comitatulă Hunedăra, 
pentru maghiarisarea căruia a și schițată unu 
felu plană, între altele d’a se cresce anume das
căli unguresel pentru acestă scopă, cari să se 
pdtă înțelege cu copii nemaghiari și cu părinții 
acestora.

Și pe când ministrulu ungurescu făcea de- 
clarațiunile de mai susă în dieta ungurăscă, in- 
spectorulă școlară ungurescă raporta în adunarea 
comitetului administrativă ală comitatului Hune- 
ddra, că în anulă trecută a desființată unspre
zece scdle confesionale, sub pretextă că n’au 
cu ce să se susțină, pretextă care de altmin
trelea înfierăză tocmai purtarea guvernului un
gurescă și în generală liberalismulu ungurescu.

Totă p’atunci se dase alarmă contra unel- 
tiriloru calvinesci printre Românii din acelă co
mitatu, și anume între BărcenI, 6r pressa jidano- 
maghiară striga câtă îi lua gura, că reuniunea 
de maghiarisare să șl astrîngă t6te puterile și 
să-și concentreze mai t6tă activitatea sa asupra co
mitatului Huneddrei, a cărui maghiarisare va 
scăpa de peire ruaghiarimea din Ardealu.

Din tote acestea se vede că s’a plănuită o 
acțiune combinată contra elementului românescă 
compactă ce împoporăză comitatulu Huneddrei 
și va înțelege deci orl-cine, ce însemnăză numi
rile de mai susă.

Sciamă noi din informațiunile primite de pe 
la corespondenții noștri, că pașalele și subpașa- 
lele comitatense prin unele părți, în locă să mai 
strîngă chingile administrațiunei destrăbălate și 
să mai slăbăscă cu măsurile pașalicescl, din con
tră și-au luată rolulă de mici miniștri de scole în 
comitate, însărcinându pe notari și pe solgăbirăi să 
visitese scdlele confesionale ori-când le va plăcea, 
fără să mai țină sămă de autoritățile ndstre 
școlare.

Acum vine însuși ministrulu-ordonanță și 
institue oficială „visitatorl temporali de sc61e“, 
mai toți 6menl necompetențl în ale scdlei, sluj

bași unguresel administrativi seu mici pașale no
tariale și solgăbireesct, nu într’rună comitată un
gurescă unde, trăcă-mărgă, ar fi mai putută avă 
o noimă acăstă măsură, ci întFună comitatu ro
mânescă cu scdle românesci.

Nu’i ajungă ministrului Trefort inspectorii 
școlari pentru esecutarea planuriloră sale de ma
ghiarisare, îi trebue o drdiă de „subinspectorl11 
dintre cari unii cunoscuțl deja ca înfocațl unel- 
titorl contra elementului românescă, alții ca sluj
bași unguresel, ce vină în continuă atingere cu 
poporulă, voră folosi tdte mijldcele de intimidare 
și de persecuțiune, voră folosi orl-ce ocasiune spre 
a unelti contra șcdleloru românesci, directă prin 
momirea copiiloră dela scdlele românesci, indi
rectă prin rapdrtele ce voră adresa celui ce i-au 
numită.

Demascându din nou intențiunile și scopu
rile ministrului ungurescă de instrucțiune, atra- 
gemu atențiunea Româniloră hunedorenl asupra 
nouei campanii pornite de elă contra șcdleloru 
românesci prin mobilisarea așa numițiloră „visi
tatorl temporali de sc61e“, și pentru ca să în
tâmpine cu efectă orl-ce subminare a scdleloru 
ndstre și cu ele a elementului românescă din 
acelă comitatu, direcțiunile ndstre școlare cu das
călii din comunale respective să ia măsuri, ca 
ori de câte ori acești pretinși visitatori voră călca 
în șcdla romândscă, să nu fiă singuri, ci se fiă 
și directorulu respectivă ori unu visitatoru com
petentă din partea Româniloră, care să cont.ro 
leze pe trimisulu ministrului uiip-urescu.

Trebue să facemu pe ministrulu ungurescu 
să ’nțeldgă odată, că mai suntă și alții caii au 
să grăiască o vorbă și cari nu potu fi ocoliți și 
nesocotiți.

Discursulă lordului Salisbury.
Cu privire la Irlanda și la ultimele mani- 

festațiunl ale lucrătoriloră din Londra, lordulu 
Salisbury s’a esprimatu la banchetulă lordă-ma- 
jorului în modulă următoru:

Noi avemă să luptămă cu greutăți, cu cari n’are 
să lupte nici ună guvernă monarchică. Mai nainle, decă 
o lege a fostă votată, tăie partidele și-au plecată ca- 
pulă și au dată ajutoră leală acelora, cart aveai’ se 
aplice legea. Noi amă văzută insă inanifestându se do 
rința d’a se trece oposițiunea de pe tribună pe slrade, 
d’a se încuragia publiculă ca să opună resistență servi- 
toriloră legei.

In acestă mare metropolă ne a fostă dată să ve- 
demă ceva din resultatele invățăturiloră, care s’au predi
cată fără târnă în cercuri înalte. Dâcă aceste învățături 
voră fi sprijinite, creditulă și încrederea, pe care este 
așețjată marele edificiu ală comerciului și industriei nostre, 
voră fi distruse. Guvernulă va căuta să redea Irlandei 
binefacerile păcei și ale bunei stări, care nu potă isvorî 
decâtă din recunâscerea datoriilorfl și supunerea față cu 
legea. Noi vomă merge pănă la estremă spre a resta
bili domnia legei și a ordinei, și suntemă convinși că 
pentru acesta vomă avea sprijinulă poporului acestei 
țări și ală cetățeniloră din Londra, cari stândă alăturea 
cu noi, ne voră pune in posițiune să aducemă la ună 
sfârșită lupta ce amă întreprinsă.

La aceste cuvinte, 4*aru^ liberală „Daily 
News“ observă că politica lordului Salisbury va 
avea de urmare nimicirea regatului.

Și-lă va și perde, căci Irlandesii preferă să 
mdră pănă la unulu, decâtă să mai sufere ju
gulă și sclăvia englesă, pe care ministrulă Sa
lisbury le nuniesce lege și ordine! Ce deri 
siune!

SvercolirI și uneltiri de maghiarisare.
In adunarea de Sâmbăta trecută a comitetului „Kul- 

turegylet“-ului din Clușiu s’a desbătută între altele și 
asupra propunerei, ca proprietarii maghiari să vorbâscă 
totdâuna numai unguresce cu servitorii, respective cu lu
crătorii loră.

In privința acestei propuneri, „Ellenzâk“ raporfâză 
că comitetulă n’a vrută s’o prime ică, din causă că reu
niunea n’are de scopă săvârșirea unoră lucruri, cari nu 
prestâză nici o garanțiă reală. In privința acestei hotă- 
rirl, „Ellenzek“ a scrisă pănă acum doi articulî de fonda 
forte lungi, din cari estragemă aci următărele aiurări:

Mai ântâiu „Elienzâk» accentuâză, că comitetulă nu 
de aceea a respinsă propunerea de mai susă, pentru-că 
dâră s’ar fi îndoită despre ajungerea scopului, ci numai 
pentru-eă ajungerea la scopă in casulă de față e împreu
nată cu greutăți, căci, dice elă, dâcă și în ună asemenea 
casă ar fi dubiu succesulă, atunci causa națiunei ungu
resc! ar fi perdută în Ardelă.

Laudă hotărirea comitetului, dedrece prin acesta a 
dată încă o probă, :ă seopulă „Kulturegylet“-ului tinde 
la lucruri reale, și nu la tjidirea de ce’ățl în aeră, și că 
seopulă lui nu este maghiarisarea, ci numai păzirea con- 
sciinței de rassă la Maghiari și deșteptarea patriotismului 
maghiară și cultivarea aceluia la popârele de limbă stră
ină. — Adecă totă cânteculă celă vechiu.

Ceea ce însâ n’a făcută comitetulă din punctă de 
vedere tactică, aceea trebue s’o facă societatea; trebue 
ca pressa sâ aibă la ordinea dilei nisuința acesta pănă 
atunci, pănă când ea va duce la scopă.

Limba maghiară a perdută multă din târâmulă său. 
Din câte numiri unguresc! de ale familiiloră române a 
adun tă .Ellenzek', s’ar pute compune o broșură mare. 
Tote aceste familii au vorbită odată unguresce. Profe
sorală universitară Moldovan Gergely a observată, că 
in limba Moțiloră elementele maghiare suntă multă mai 
multe ca in or! care altă ținută locuită de Români, cu 
iote <.ă nici ună ținuiă nu este așa isolată de Maghiari, 
a țm-jtulă Moțiloră. îmbrăcămintea loră încă arată ună 

amestecă ală portului sâcuescă. Parochii desființate, 
mine de biserici: lâte acestea arată desnaționalisarea Ma- 
ghiaiiloră, provenită din neînvețarea limbei loră.

• Noi (Maghiarii) — c|ice „Ellenzek» — in mare 
parte pentru aceea nu scimă altceva, pentru că scimă 
limbi (vorbă să fiă); pentru aceea nu scimă bine un
guresce, fiindă că scimă și alte limbi — rău; de aceea 
avemă perderl de rassă, pentru că cu învățarea altoră 
limbi, noi bilesnimă desnaționalisarea Maghiariloră.»

„Torentulă învățărei de alte limbi arată puterea 
memoriei și slăbiciunea caracterului națională. Noi ne 
abatemă dela limba nâstră pentru placulă unei guver
nante, unui locotenentă, unui chelnără și pentru placulă 
tuturoră aceloră străini, cari au venită ca să trăescă de 
pe spatele nostre. Acesta denotă slăbiciunea de rassă. 
Maghiarulă încă se duce, pentru a și căuta pânea, prin 
România. Austria, America, der nici unuia nu-i trăs- 
nesce prin minte, ca și în străinătate să trăiâscă cu 
limba lui maternă; Maghiarii însă de aici voibescă cu 
Germanulă, Francesulă, Elvețianulă e'c., cari vină să 
facă concurență industriașului maghiară, în limba lui 
maternă, cu der—die—das ele. Împrejurarea acesta ii 
face pe mulțl străini din patriă așa de impertinențl, de 
nici după mai mulț! ani nu sciu unguresce..

„Rușine, că suferimă pe acești părăsiți; că n’avem 
nici atâta putere de vieță în noi, ca să-i constringemă 
la învățarea limbei nostre. Jidovii din sinagoga din 
Clușiu, trei din patru părți, vorbescă o limbă stricată 
germană; beamterii remaș! din absolulismă vorbescă 
nemțește, în ospă'ării afli liste de mâncări nemțcscl, a- 
nunțurile căii ferate pe jumătate nemțesc!, Iotă așa ți 
anunțurile poștale, —■ și încă ne mei tjică că suntemă 
șoviniscl, intoleranți, când aslfelă de lucruri și în Clușă 
se întâmplă...

„Se plângă de asuprirea național ii ățiloră. Da ore 
pe timpulu lui Ba'hă a vorbită cineva românesce? A 
vădută cineva acusă românâscă, sentință românâscă, ju
decată românâscă? l’retins’au Românii atunci, ca judele 
de cercă, seu președintele BQziik-ului să scie românesce ? 
Epa lui Barbă n’a cruțată nici libertatea, nici limba Ro
mâniloră, și totuși n’au protestată in contra acâsta. ba 
din contră, au lucrată pe o mână cu străinulă intrată 
în patriă, pentru a-lă ajutora intru asuprirea patriei, a 
patriei Maghiariloră».

„Instituțiunile maghiare asigură în celă mai largă 
înțelesă libertatea politică și individuală a fiă-căruia, 
prin urmare și a Româniloră. Și limbei loră li-s’a dată 
dreplulă de a figura ca limbă protocolară, precum și 
totă aceea, de ce e condiționată desvoltarea unei limbi 
in literatură, biserică, scâlă, comună și familiă. Și eu 
tâte acestea ei continuă astăiji acea politică, pe care 
datorința patriotică ll-pr fi împus’o s’o pdrte în epoca 
lui Bachă.

„Se plângă și pretindă, ca funcționarii noștri sâ 
scie românesce. Ei și sciu românesce. Aieia, cari stau 
în imediată atingere cu poporulă, solgăbirâii, notarii, es- 
mișii judecătorescl, sciu încă prea bine românesce. La 
tribunalulă din Clușă s’a ținută o pertractare, în care 
judele, procurorulă. acusatulu, marlorulu, au vorbită tot 
românesce și numai enunciațiile și judecata s’au făcută 
in ungures e. Și totuși se plângă. Patria maghiară Ie

cont.ro
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dă ocasiă să învețe limba oficială; ei agităză contra ei 
și nu o învață. Pretindă ca statuia să învețe limba lor. 
AdevăralO, întorsă lume e acesta pentru mintea sănăldsă.

Cine din Români vorbesce unguresce pentru a ne 
face nouă plăcerea? Nimeni. Dintre Maghiari insă fiă- 
care vorbesce pentru plăcerea lord românesce. Proprie
tarul 0 din Câmpiă, din comilatulO Albei de joșii, Hune- 
ddrei, adecă în flă-eare comitală fiă-care proprietara vor
besce românesce cu servitorii săi, cu lucrătorii și cu toți 
aceia, cu cari au atingere în fiă-care țj'- — Așa mare 
slăbiciune este acesta, contra căreia prin pressă trtbue 
să i se declare răsboiu, pentru că n’are înțeleșii, ca cehi 
ce dft pânea să se acomodeze după celă ce caută pânea.

Guvernulă României și societatea ei are dreptulă să 
pretindă, ca cine trăesce acolo să învețe românesce și să 
nu trăăscă fotă cu limbă străină, cu aspirații străine in 
patria română. Acesta drept ă pote să-la pretindă și gu- 
vernulu și societatea maghiară Ar fi timpulă ca s’o 
pretindă odată. Der și până atunci patrioții maghiari 
suntă datori să ușureze acăslă problemă a statului și so
cietății prin aceea, ca cu toți cari depindă dela ei, le 
lucrăză câmpuiile, le mănâncă pânea, — să vorbescă un
guresce.

Cei de limbi străine trebue să ințelegă, că patria 
loră e patria Maghiarilor^. Cu câtă vomă face mai 
multe concesiuni, cu atâtă le dărnă mai mare nașă...

Ce de flăcurl!

SCIR1LE DILEI.
Comitetulu administrativă ală comitatului Brașovă 

în ședința sa dela 14 Noemvre n. a anulată conclusulă 
representanței comunei Brașovă, 'prin care se respinge 
d’a se introduce ună ală doilea tergă de săptămână, a- 
visândă representanța să o desbată din nou, după ce 
voră fi ascultate și cele șăpte corporațiunl prin delegații 
ce ’i voră trimite să delibereze afacerea sub președința 
primarului. De asemenea în urma recursului măcelari 
loră respectivi a anulată conclusulă representanței oră
șenești d’a se înlătura scaunele mleelariloră din dosulă 
Podului și d’a se face stradă in loculă loră, și a avisată pe 
magistrală să se ’nțelegă pe cale pacinică cu măcelarii 
și la cerere să le dea chiar cuvenitele despăgubiri. Se 
luâ apoi la cunoscință emisulă ministerială, prin care se 
notifică că nu aprobă sfatutulă comitatului pentru împe- 
decarea furturiioră de vile. Din raportulă inspectorului 
școlară resuită că numărulu copiiloră «Irigați a merge la 
scălă, dela 6—12 ani, in Brașovă e pe 1887/88 de 4317, 
în cele trei cercuri solgăbirăesci ale comitatului de 7161, 
cu totulă 11,478; ală copiiloră de 13 — 15 ani obligați 
a merge la scolă e in Brașovă de 3097, in cele trei cer
curi solgăbirăesci de 2221, cu totulă 5318. Deci nume- 
rulă totală ală copiiloră obligați a merge la scolă, de 
orl-ce categoriă, e in fotă comitalulu de 16,796. Din 
raportulă lunară ală procurorului resuită că la finele lu- 
nei Octomvre erau 97 arestanți.

—x—
Aflămă cu plăcere, că eompatriotulă nostru d-10 

Dr. Sterie Ciurcu s’a instalată pentru eserciarea pracsei 
sale medicale în Viena, VIII. Alserstrasse Nr. 49. Când 
îi dorimă cele mai bune succese, atragemă totodată asu
pra densului atențiunea acelora din publiculă nostru, cari 
suntă nevoiți a-și căuta sănătatea cu medicii dela renu
mita facultate din Viena, căci densulă prin legăturile ve
chi, ce le întreține cu somitățile acelei facultăți, apoi 
prin pracsa de mulțl ani in giurulă acelora este mai a- 
lesă potrivită a putea presta cele mai bune servicii pu
blicului din provincia, care are neapărată trebuință de 
o conducere conscienciăsă și cspertă când îșl caută să
nătatea într’ună orașă străină cum e Viena. După cum 

suntem informați, d. Dr. St. Ciurcu va deschide in scurt 
timpă anume pentru căutarea bolnaviloră din România și 
Transilvania o casă de sănătate propriă a sa in Viena.

Pe la sferșitulă acestei luni va veni in Brașovă 
trupa teatrală germană de sub direcțiunea frațiloră Wolf 
și va representa câteva operete, spune ,Kr. Z’g."

—x—
Nu e cliipă și modă să ’și pătă susțină „patrioții* 

teatrele unguresc!. Ir. Pesta deficite, in Clușiu deficită, 
în Pojună delîcită, in Timișora deficită, plus falimentele 
și desființarea unoră direcțiuni de trupe teatrale, cu iote 
subvențitinile colosale din visteria statului, adecă din punga 
eoniribuabililoră, întreită de numeroși decâfă Ungurii, și 
cu fote ajutărele reuniuniloră de sprijinire a teatreloru și 
de lățire a limbei maghiare seu mai corectă 4lsh de ma- 
ghiarisare. In Titnișăra e o nouă crisă teatra.ă, teatrulă 
e in fie-care sără golă, așa că »patrioții<, de tămă sănii 
vie peste ei o catastrofă, au alesă ună comite’ă de cinci 
membri, care in timpă de 8 dile să ia holăriri concrete, 
in speranță că voră asigura durata sesonului. — Asta ’i 
sdrtea tuturora întreprinderilor^ de maghiarisare: fiaseulă, 
complectulă flască și materială și morală I

—x—
In urma cercefăriloră făcute, s’au găsită în Pesta 

1883 de copii de scâlă, cari flămândescu. S’au luată mă
suri d’a li se da in bucătăriile poporale câte ceva mân
care caldă.

—x—
Din Vesprimu publică ij'arele unguresc! ună „lucru 

de rușine* și „scandalisatoră“, — cum dică ele — pe 
care ilă comunică ună Ungură de acolo. Acesta .lucru 
de rușine* constă în aceea, că de câte-ori in adunările 
comunale vre cineva să vorbăscă unguresce, mulțl mem
bri de ai corpului representativă se depărtăză dela adu
nare in modă demonstrativă, declarândă că la o ast-feiiu 
de adunare, în care și limba ungurăscă are dreplă a se 
au<ji. ei nu iau parte. — Astea-să efectele „culturei ma
ghiare", și prin urmare de ce se mai supără patriotulă?

—x—
Dr. Alois Sentz, rectorulă fostei academii de drep

turi din Sibiiu, a murită in etate de 65 ani.
—x—

In dilele din urmă mai mulțl «patrioțl* din Oradea- 
mare s’au dusă la Clușiu, ca să studieze la fața locului 
raporturile teatrului de aco’o. — Ce anume raporturi? 
Pole deficitele!

—x—■
Cu ocasiunea unoră săpături la o pitnniță în co

muna Teteny din Ungaria s’au găsită 35 chilograme de 
monede romane de bronză. Monedele suntă tote ca nouă 
și se pare că n’aii fostă in circulațiune. Suntă din tim- 
pulă impărațiloră Constantină și Crispus. Probabilă ,’că 
aceste monede erau pregătite pentru soida ostașiloră ro
mani. Cassa de răsboiu desgropată a fostă transportată 
in museulă din Pesta. Vr’o două chilograme din aceste 
monede se dice că circulăză ca aură printre poporațiunea 
din Teteny.

—x—
Contelui ungurescă Ștefan Kuun din Binținț!co- 

mitalulă Hunedârei, i-au arsă în ndptea de 6 Noemvre 
n. 140 cară de fănă, dintre care numai unulă era asi
gurată. Se dice că li s’a dată focă. Paguba e de vr’o 
2000 fl.

—x—
In 10 orașe și 15 comitate ale Ardeiului se află 

eu totulă 2119 surdo-muți. Din aceștia numai 542 au 
etatea de sub 14 ani, cari adecă prin instrucțiune spe
cială s’ar putea tace folositori pentru societatea omenăscă. 
Toți ceialalți, în numără de 1577, fiindă trecuțl de 14 
ani, nu mai potă fi primiți în scola specială de inslrucțiă. 
Cei mai mulțl surdo muți se află in comitatulă Hunedd- 
rai, in numără de 365.

—x —
Sub lit ulă „ Ună căpitan ăi de honvedt dispărută*, 

se scrie din Brașovă cătră «Ung. Post" : Căpitanuhî de 
honvedt losif Kutkovszky n’a defraudată bani oficiali — 
precum s’a dovedită după aceea,—nici n’a falsificată po
lițe. Nu’i vorbă, a amestecată în afacerile sale și pe 
câți-va colegi ai sei, demisionâ din acestă motivă din ar
mată, și părăsi in tOtă liniștea orașulă; de aci sgomotulă 
despre defraudare". — Dăr ceva tofă e la mijlocii.

—x —
Corală vocală română din Biserica-Albă inlocmesce 

in săra de 26 Noemvrie a. c. st. n. o serată împreunată 
cu danțu. Afară de câteva piese produse de musica mi
litară, se voră esecu'a din partea corului următărele cân
tece și bucăți: 1 .Ută diua triumfală* de Humpel, coră 
bărbătescă. 2. „Junimea parisiană", de Adam, coră băr- 
bătescă. 3. >Cele două priveghetore" duetă, soprană și 
baritonă, de A. Hockel, traducere de C. Strimbeiu. 4. 
„Spiritiștii" seu „mediulă grabnică*, scenă comică de 
Koch, trad. de C. Strimbeiu.

—x—
.Kolozsvar" scrie, câ ună Sibiiană, care astăiJI lo- 

c-uesce în București, îșl cumpără de aici o «garnitură de 
mobile", consfătălore din 10 scaune simple de lemnă și 
2 mese de grădină. Cu totulă au costată 10 fi. Scia 
cumpărătorulă că la graniță va ave să plătescă multă 
pentru trecerea loră, dâr totuși nu și-a adusă aminte că 
tocmai 70 de franci (28 fi.) va costa vama unoră obiecte 
cumpărate cu 10 fi.

Amiculu Poporului, călindară pe anulă visectă 1888. 
Anulă XXVIII. Prețuia 50 cr. Editura lui IU. Krafft 
in Sibiiu. Partea primă conține mulțime de date calen
daristice și diferite îndrumări pentru economi. Apoi Re
genții europeni; Călindarulă poștală pentru Austro-Un- 
garia și România; Servipulă telegrafică; Banii deosebi- 
teloră țări In asemănare cu ai noștri; Scala taxeloră de 
timbru; Tabela pentru compularea intereseloră și altele; 
Târgurile din Ungaria. Transilvania și România. — Par
tea literară conține 72 pag.; anume: Hassană Câlugă- 
rulă, de T. V. Ștefane li. — Prietenulă iți pune capulă 
/poveste), de Gr. Simu ală lui Ionfl. — Cum am împuș
cată eu ursulă jiovelă americană), trad. de Slova. — 
Scrierea. — Arta de a ajunge bătrânețe adencî și feri
cite, de fonă Popea. — Din vieța albineloră, de G. S. 
I. 1. — Urmeză apoi trei tractate felurite pentru economi, 
9 păginl de diferite poesii alese, notițe folositore din 
punctă de vedere higieniuă și economică. La fine se 
află glume și o mulțime de anuneiurl.

Călindarulă Calicului pe anulă 1888, humoristieă 
și satirică cu ilustrațiuni, alcă’uilă după gradurile clima
tice ale pungei Româniloră din tdlă lumea. Anulă IU. 
Prețnlă 36 cr. seu 1 leu. Sibiiu 1887. Partea primă 
conține: Anii dela facerea lumii după calicesca numărare. 
Urmeză partea curată calendaristică, cu profețiile tim
pului și bogate inviațiunl pentru economi. — Despre în
tunecimile anului 1888. — Lea și Lița (o glumă nove- 
listică) a cărei cuprinsă e de 18 pagini — Urmăză după 
acăsta alte 18 pagini cu variate dialoguri comice, aven- 
du-și fiă-care pagină ilustrațiunea sa. In partea ultimă 
vine călindarulă poștală pentru Austro-Ungaria și Ro
mânia ; Servițiulă telegrafică, Banii deosebiteloră țări in 
asămănare cu ai noștri, Scara taxeloră de timbru, Târ
gurile din Ungaria, Transilvania și România. In fine 
urmeză 20 de pagine de diferite anunțuri.

(10) FOIEETONU.

LOGOFETTTfOr MATEIU
NOVELA.

Mateiu ascultase cu luare aminte vorbele mașinis
tului și sta gânditorii și se uita la elu.

— Mă’nsoră, — grăi într’ună târdiu Mateiu și 
bătu cu pumnulă în masă să le mai aducă o oca de vină.

Rădița intră cu vinulu și când intră se uită re
pede la amendoi, ca într’o clipă se-lă pricepă pe fiă- 
care. Rămase apoi în mijloculu casei cu ochii ațintiți 
spre Mateiu și era așa de zăpăcită, încâtă d’abia târdiu 
băgă de seină că logofătulu i-a dată se’nțelegă, ca să-i 
lase singuri.

Rădița plecă și dela ușe se uită înapoi încrun- 
tându din sprâncene.

— Uite, măi Mateiu, ce am gândită eu. Am 
gândită... ca să te’nsori, — dise Ienache.

— La asta m’am liotărîtă și eu; suntă hotărîtă 
Ienache, — întrerupse logofătulu vorba și apticândă 
sticla în mână umplu paharele.

— Am gândită, că celu mai bună norocă pentru 
tine ar fi, scii.... eu înțelege de ce umbli pe la Mă
ruță,... der celu mai bnmi norocă pentru tine ar fi 
să iai pe fata scuturului, pe fata lui nenea Dumitru. 
Este omă cu dare de mână, omă cu trecere șl-apoi scii 
socrulă bună îndreptă tote.

La aceste cuvinte Mateiu se sculă în picidre și o 
nădușală îlu cuprinse în totu corpulă. Mai audise elu 
vorba asta, der acum nu i-a cădutu de locă bine. Făcu 
vr’o câți-va pași prin casă și în cele din urmă se puse 
erășl pe scaună alăturea cu Ienache.

— Bine Mateiu, — începu mașinistulă, — eu te 
țiu pe tine omă chibzuită, omă cu minte, cum de te 
aprindi așa de-odată, de o povață, carea singură te pote 
face omă? Ce credl tu, că cu sărăcia te înaintezi?

— Așa este, — grăi domolă Mateiu, — așa este 
cum spui tu, mă aprindă lesne, — adause elă frecân- 
du se pe frunte. — Ți-am spusă Ienache, că am să mă 
însoru, der să mă mai gândescă, — isprăvi logofătulă 
și sorbi unu stropă din paharulu ce’lă avea înaintea sa.

— Ce să te mai gândești! Nu lăsa porumbița din 
mână! — dise Ieuache.

— Mateiu scose cesorniculă din buzunară, se uita 
repede la câtă este, îlu băgă erășî în buzunară, își 
puse mâna la frunte, er după aceea frecându’și fruntea, 
își trase mâna drdptă prin păru și astfelu se uita la 
Ienache.

— Este târdiu... să mergemă, grăi logofătulă.
— Să ne mai aducă o oca, — disc Ienache și 

sună cu sticla în masa de lemnă.
Rădița intră.
Logofătulă Mateiă însă puse mâna pe sticlă și 

grăi cam apăsată :

— Nici unu stropă Ienache,... nu mai stau, și se 
ridica să plece.

— Măcaru de hatârulu meu, logofete,... ce Dum
nezeu, te duci așa de vreme? — dise Rădița seriosă,

— O jumătate, — începu Ienache, — numai o 
jumătate să o bemu cu toții! Să bei și d-ta Rădițo... 
scii, ca să ne faci voie bună.

Vinulu se aduse. Rădița turnă în pahare, îmbiă 
flăcăruia câte unulă și închinară cu toții.

Mateiu rămase tăcută, er Rădița îlă privea cu o 
față scrutătore.

— A'a să dică totu e adevărată că te’nsori, — în
cepu cârcimărița într’ună târdiu, rămase puțină grândi- 
t6re și apoi ciocni paharulă dicendă cu gura cam pe 
jumătate: „într’ună cesu bună!".

— Să te audă Dumncdeu! — adause Ienache, er 
Mateiă închină și cu Rădița și cu Ienache, der nu dise 
nimicu, ci bău și plecă.

IX.
Femeile nu morgă la cârciumă, căci ar fi rușine, 

der cu tote acestea suntă prilejuri, când și ele calcă 
pragulă cârciumei pentru vre-o trebă dre-care.

Baba Rada putea merge și la cârciumă, căci nu’i 
dicea nimeni nimică ; tbtă lumea scia că ea-i doctorulu 
satului și putea ori și cine să dea cu socoteala, că va 
fi avendă ceva de târguită.

AstăilI venise Rada numai ca din întâmplare la
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Erășî Ungurii și armata.
„Pești Hirlap" primesce din Amilii urmă- 

t6rea informațiune:
Pe piața principală steteu adl (Duminecă) la 12 

6re din <ji meseriași împărțițl in mai multe grupe. Ina 
intea cafenelei Pohl se afla în viuă conversațiune cu ună 
colegă calfa de lemnarii losef Bodnar, care nu băgă de 
sâmă că pe asfalta vine în direcțiunea lui locotenentul^ 
Kolowratnik dela reg. 14 de husari. Acesta merse spre 
lucrătorii și împingendu-lă la o parte ii strigă, că de 
ce-i stă in drumil? Bodnar răspunse liniștită: ,Și eu am 
totă atâta dreptă să stau pe asfalta ca și d-lfl locote
nentă". Abia d'se acestea, și oficerulă scoțendă sabia 
dele o lovitură puternică cu ea peste fruntea tânărului 
omă, așa că inundată de sânge Bodnar se sprijini de 
4idă; locotenentulă Ișl continuă in grabă drumulă. Cei 
adunați in pieță se uitară liniștiți la acâstă scenă și lă
sară pe oficeră să mergă. Rănitulă fu luată in (radare 
de medieulă orașului și va trebui să stea țin pată celă 
puțină 15 «Jile. Casulă a făcută o impresiune£cu atâiă 
mai panică, cu câtă Kolowratnik e cunoscută ca bărbată 
liniștită și inteligentă; cercurile militare^încă desaprobă 
actulă lui neprecugetată. Comandantului de corpă, con
telui Pejacsevich, care din incidentulă alergăriloră de cai 
se află în Aradă, i s’a raportată imediată. Kolowratnik, 
considerăndu-i-se deosebita sa capacitate, a fostă numită 
de curândă adjutantă ală contelui Pejacsevich. Numi- 
tulă oficeră trece nu numai de soldată distinsă, ci are 
și cultură literară și a scrisă ună romană ungară. A 
fostă in salânele de frunte din capitală ană 6spe bine 
vădutu. Cercetarea s’a pornită. După ună raportă ală 
lui »Bud. Hirlap," Bodnar i-a vorbită brutală locotenen
tului și i-a adresată espresiuni ofensătore.

Din acestii incidență s’a alarmată cumplită 
o parte din pressa „patriotică". Așa „Aradi 
Kozlonv" istorisesce, sub titlulă: „Ună ofi
ceră de husari însetată de sânge", în
tâmplarea, se’nțelege în contulu oficerului, spu- 
nendă că acesta i-a făcută lui Bodnar o tăietură 
adencă de 8 centimetri de grdsă pănă la osii — 
se vede că „patrioții" (???) din Aradă au pe frunte 
carne de 8 centimetri de grosă. pănă la osă — 
și contrară lui „Pești și Bud. Hirlap", Z’ce 
publiculă abia ’șl-a putută opri manifestarea prin 
faptă a indignațiunei sale, producendă asupră’i 
acestă faptă criminală o penibilă impresiune. 
Deși rapdrtele foiloră unguresc! citate se bătu 
în capete, așa de tare se contrazică, totuși amin
tita foiă patriotică din Aradă scrie și ună fan
tastică articulă de fondă, în care vorbesce des
pre măcelărie în Aradă:

Aradulă este de nou revoltată. Astădi ârășl a cursă 
sânge de cetățenă pe trotoară. Și astădi Iotă ună ofi
ceră de husari a «măcelărită" cu sabia pe ună cetățânu 
fără arme. Generalulă de corpă, cornițele Pejacsevich, 
a venită tocmai la timpă în Aradă. Escelența sa are oca- 
siune se se informeze personală despre acestă faptă sân- 
gerosă, ală cărui erou îlă privesee mai deaprOpe. Acum 
câteva dile acestă erou de cartonă a fostă numită adju- 
tantfl ală comitelui... Revolta spiriteloră provenită in 
urma acestui atentată nou e deplină justificată și pre- 
tindemă cea mai severă pedepsă pentru alentatoră. 0 
facemă acestă pretensiune pentru ca... nu cumva sâ’șf 
pârdă bunulă cumpătă chiar și partea mai cumpătată a 
cetățenilor^...

Rămâne să constate ancheta cum stă în ade- 
vără lucrulu.

Din afară.
„Illas Wolny" din Lemberg recomandă să 

se convdce o mare adunare de Poloni în 
Elveția, pentru ca delegații Poloniloră, cari 
trăescă în Rusia, în Francia, în Italia, în Anglia 
etc. să se’nțelâgă asupra atitudinei ce au să o 
observe în casă de răsboiu între Germania și 
Rusia, în fotă casulă însă să aldgă o represen- 
tațiune legală și să institue unu biurou centrală 
pentru afaceri diplomatice.

„Kreuzzeitung" enumără o mulțime de mă
suri militare ce le ia Rusia la gianița de 
cătră Germania și Austro-Ungaria. Vânătorii de 
Vilna au fostă împinși pănă la graniță. Lompa 
se fortifică în t6tă graba.

Prințulă de Mingrelia a fostă con
cediată din armata rusă. Causa e, precum se 
vorbesce în Berlină, că elă și-a căutată sprijină 
pentru candidatura sa în Bulgaria Ia o altă 
putere.

„Râpublique Franțaise" publică o telegramă, 
în care se dice că ministru-președinte italiană 
Crispi ar fi întrebată pe Kalnoky, dâcă împă
rat ulii Franc iscă Iosifă nu e dispusă să 
întdrcă visita regelui Italiei. Kalnoky 
ar fi întrebată apoi pe jPapa și în urma răs
punsului acestuia ar fi refusatu. Acâstă faimă 
se declară de tendențidsă.

Ultime sein.
Parisu, 14 Noemvre, — Tribunalulă corec- 

țională a pronunțată sentința sa în afacerea ge
neralului d’Andlau și a compliciloră săi.

Generalulă d’Andlau este condamnată în 
lipsă la 5 ani de incliisdre, 3000 lei amendă și 
Zece ani de interdicțiune după expirațiunea pe
depsei.

M-me Ratazzi este condamnată la 13 luni 
de închisdre și 2000 fr. amendă.

Bayle la 4 luni de închisdre și M-me Ve- 
ron, disă Courteuil, la 2 lu^f.

Saint-Sauveur a fostă achitată,
„Le Național" anunță că Camera se va 

pronunța pentru darea în judecată a d-lui Wilson.
Eventualitatea retragerii d-lui Grcvy face 

obiectuhî tuturoră conversațiuniloră. Se asigură 
că afacerea Wilson va fi trimisă înaintea Camerii 
de punere sub acusațiune.

Berlină, 15 Noemvre. — țliarele oficidse 
denunță armamentele Rusiei care concentrâză pe 
fruntaria austro-germană numărose trupe de ca- 
valeriă.

DIVERSE.
Cădere de pietrii din ceriu. — 0 plâiă de pielii 

aparține domeniului basmeloră. Se seie că o asemenea 
plâiă grea nu s’a întâmplată și nu se va întâmpla nici
odată, dâr, dâcă nu p'ouă pică. Pe fotă anulă cadă pe 
pământulă nostru dela 700 pănă la 1000 asemenea pi 

căturl grele de piâtră, din care unele au greutatea res
pectabilă de 100 kilograme și chiar peste dânsa. Una 
din cele mai bogate colecțiuni de pietre de felulă acesta 
posedă Museulă curtei ală Vienei și numărulă acestoră 
pietre, colectate in cursulă aniloră, e atâtă de mare că 
a trebuită spre păstrarea loră două-decî săli în noulă 
museu de istoriă naturală. Custodele museului, d. de 
Brezina, a vorbită într’o conlerință, ținută la 7 Noem
vre sera la clubulă sciințifică, despre meteoriții său me- 
teoroliții (pietre cădute din ceriu) și a sciută să facă dis- 
cursulă său interesantă chiar și pentru publiculă laică 
care nu s’ocupă specială d’aeeste obiecte. înainte cu 
395 ani, la 9 Noemvre 1492 a căzută la Ensisheim in 
Alsacia suporiâră ună meteorită, celă dântâiu care s’a 
păstrată și care este celă mai vechiu meteorită dintre 
toți ce se găsescă în diferitele colecțiuni. După ună 
calculă aproximativă se întâmplă anuală celă puțină dela 
700 pănă la 1000 căderi de meteoriți, între care aprâpe 
300 pe diferiții conlinenți, restulă cade în oceanurl și 
mări. D’aci resultă că amă pute avea probe (eșanlilidne) 
de peste cinci sute de mii de căderi; de faptă însă nu 
posedămă decâtă o fârte mică parte d'asemenea pietre, 
întocmirea colecțiuniloră de meteorolițl este d’odată re
centă, tocmai pe la mijloculă secolului trecută s’au înce
pută a face asemenea colecțiuni și din tâte museele Iu- 
mei celu dântâiu era vechiulă cabinetu imperială de mi
neralogia din Viena, care a întocmită prima colecțiune 
de meteoriți. Bucata cea mai veche din aeâstă colec
țiune este ună dară ce l’a făcută împărătâsa Maria Te- 
resia soțului său, este ună blocă (bolovană) de feră în 
greutate de [39 kilograme, cădută în anulă 1751 la 
Graschina lângă Agram a cărui valore se prețuesce as
tădi la 100,000 florini. Meteoriții nu provină din lună, 
cum s’a credulă odiniâră, ci din speciurile interstelare. 
S’ar pute admite cu multă probabilitate, — elicea confe- 
rențiarulo, — că cometele, stelele căZâiâre și meteoriții 
sunfă d’a> eeași natură. Domnulă Brezina demonitră a- 
ceslă părere prin arătarea mai mulloră esemplare a co- 
lecțiunei museului.

Unu fenomenu. — Soția unui lucrăloră din Bir- 
mingham a născută doi copii, cari suntă legați unulă de 
altuia întocmai cum erau frații siamezi. Afară de mem
brana cărnosă, care nu se pote tăia din eausă că pote 
ind.tă să aducă tnârlee, cei doi gemeni suntă forte bine 
constituit!. Se scie că frații siamezi au esilată a se lăsa să 
fie despărțiți, și când unulă din ei a murită, celălaltă 
Irate. care se afla in deplină sănătate, a murită peste 
două âre. Autopsia a dovedită că ficații celoră doi frați 
se țineau printr’o legătură, care trecea prin membrana 
eărndsă, și a cărei tăiare ar fi fostă mortală.

Cununia.. Tache și Hareti Sfănescu, și Ieroteiu I. 
Beleșiu facă cunoscută căsătoria fiiloră loră Bcaterina 
1. Stănescu și Aurelia Beleșiu, ce se va celebra Dumi
necă în 8 (20) Noemvre la orele 12 din Zi in biserica 
Sf. Neculae din S heiu Brașovă Oradea mare 1887. •'

Cununiă. — D-lă Basiliu Frigătoru din Galați și 
d-ra Anna I. Avramoff din Ismailă îșl voră serba cu
nunia loră religiosă Duminecă în 8 (20) Noemvre în bi
serica catedrală din Ismailă.

Numere singuratice din „Gazeta Transilva
niei'1 ă 5 cr. se potă cumpăra în totungeria 
lui I. GBOSS, și în librăria d-lui Nicolaa 
I. Ciur cu.
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Rădița, cum spunea ea, cu tote că într’adevără venise 
anume, căci avea să afle câte ceva.

Amândouă aceste femei erau pretine; copilăriseră 
împreună.

Rada nu era babă cum îi dicea lumea, der își 
câștigase ea acesta nume, nu sciu cum și de ce, seu 
pote chiar pentru ocupațiunea sa, de nu cumva pentru 
că’i lipseu doi dinți dinainte.Așa’i dicea lumea, cu tote 
că ei nu’i părea rău, seu și decă’i părea, nu se supăra 
nici odată când îi dicea cineva babă.

— Ce mai este nou, Rădițo ? — începu Rada 
vorba.

— Ce să mai fie, Rado, ean mă necăjescu și eu 
cu negustoria mea, grăi cârciumărița în glasulil ei sub
țirele, se puse pe una din lavițele de dinaintea ușii, o 
pofti și pe Rada să șeadă, și astfelu aflându-se amân
două pe laviță, începură a vorbi despre felii de felii de 
lucruri și anume mai întâiu despre sănătate, apoi d’ale 
gospodăriei și mai pe urmă începură fiă-care a se 
plânge de meseria sa.

Pe când stau de vorbă Rada și Rădița, trecea pe 
mai încolo scutarulu Dumitru.

Rădița cum îlă vădu, tresări și după o mică 
pausă, făcu semnă Radei, cliipii ca să se uite la scu- 
tarulti Dumitru.

— N’ai audiții nimicii?... nu scii unde se duce?., 
ei... apoi să’țl spumă eu ! — grăi Rădița de totiî încet, 
și ceea ce vorbiră după asta, vorbiră la ureche, ca să 

audă numai ele amândouă. — Merge la lenache, la 
mașinistnlu boerului... umblă să încurce pe Mateiă cu 
fiă-sa. — Curată potrivelă, Rado! Scutarulu pocită și 
la stată și la capă, er nevastă-sa o mătăhala, apoi cât 
despre fiă-sa, am audiții din omeni, că ar fi golă mu- 
mă-sa. — Ce să-ți mai spună? — gătă Rădița vorba 
și dădu din umeri. — Mateiă ăsta e ună omă nea
jutată.

La acestea Rada rămase pe gânduri.
Mai audise ea așa ceva, băgase ea de semă că 

dela o vreme încoce logofătulă nu mai dă așa desă pe 
la curte, der tote acestea le-a luată Rada ca nisce lu
cruri de a doua mână. Acum însă când a vă.dută ea 
cu ochii ei, că scutarulu Dumitru merge la mașinistulă 
lenache, i-a trecută orl-ce nădejde. Scia bine Rada 
ce pote mașinistulă, căci îlu cunoștea ce bună e de 
gură, și scia totdeodată că are mare înrîurire asupra 
lui Mateiă.

— Banu’i ochiulă dracului! — grăi în cele din 
urmă Rada, — și-apoi scii, Rădițo, când e să te neno- 
rocescă Dumnedeu, îți ia mai ântâiu mințile. — Logo- 
fătulă Mateiă, — continua Rada, — se potrivea cu 
Măruță, pe care a cam neliniștit’o cu venirea lui pe la 
curte. îmi plăcea și mie multă de elă și credeamă 
că de va fi bărbată Măruței, totă nu va fi așa streină 
de noi; der ce să mai dică?... și cocâna Eleftera se 
uită cu dragii la elă și mi se pare că ea s’a ameste
cată aicea și ea a pusă la cale căsătoria cu fata scu- 

tarului. Par’că vedeamă câte odată că Mateiă e omă 
ușuratecă din fire și-mi închipuiam că nu pote fi sta
tornică. Elă a învățată carte, nu’i ca ceilalți omeni; 
este, etă așa, — grăi ea suflândă în vântu.

— Pote totii na se va face, — dise Rădița, că
reia îi părea rău și de vorbele Radei și de faptele lo
gofătului. A orbea și ea, iată-așa, ca să dică ceva, cu 
tote că în sine suferea cu amară, căci bine petrecuse 
cu logofătulă și dulci îi erau amintirile de odinioră, 
și când se cugeta că nu va mai putea fi — așa de a- 
prope cu elă, o apucau nădușeli de inimă rea.

— Ba să vedi că are să se facă! — grăi Rada 
și când grăi aceste vorbe, audi ună tropotă de cală, 
îșî îndrepta privirile spre dosulă cârciumei și se uită 
în depărtare, der nici nu se întorse bine, când deodată 
vădu pe logofătulă Mateiă trecând! călare pe alăturea,

Ună tremură o cuprinse când l’a zărită. Iși luă 
sănătate dela Rădița și plecă mâhnită în treaba ei.

Rădița se făcu roșie de mișcată ce era. Ii era 
groză că însurătorea totă se va face, și ei i-ar fi plă
cută ca Mateiă se rămână așa precum este, flăcău.

Logofătulă Mateiă trecuse în sată.
Când trecu pe lângă cârciumă , vădu și pe 

Rada și pe Rădița, der se făcu că nu le vede și merse 
înainte. In scurtă vreme însă se întorse la Rădița și 
întră la ea în casă.

(Va urma.)
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Onraulfi I* bursa de Vlrna Bursa de Bucnresci.
din 16 Noemvre st. n. 1887.

RentA de aură 5°/0 . . . 98.58 i
Rentă de hârtiă 5% . . 99.40 ; 
împrumutul^ căilorâ ferate

ungare..........................149.25 |
Amortisarea datoriei cli- 

lorfl ferate de ostu ung. :
(1-ma em isiune) . . . 96 50 I

Amortisarea datoriei cli- 
lorfl ferato de ostâ ung. 
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei căi- 
lortl ferate de ostO ung. 
(3-a emisiune) . . . .112 2»

Bonuri rurale ungare . . 104.75
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.25 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișfl............................ 1W.— |
Bonuri cu cl. de sortare 104.— 
Bonuri rurale transilvane 104 25

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

vinâ ung.........................99.—
împrumutul^ cu premiu

ung..................................  122 90
Losurile pontru regularea

Tisei și Segedinului . 122.80 
Renta de hărtiă austriacă 88.— 
Renta de arg. austr. . . 82.35
Renta de aurfl austr. . . 111 85 
Losurile din 1860 . . . 134.50
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................  888 —
Act. băncel de credită ung. 285.25 
Act. băncel de credită austr.279.50 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei ................5 93
Napolecm-d’orI .... 9.92
Mărci 100 împ. germ. . . 61.50 
Londra 10 Livres sterlinge 125 25

( Cota oficială dela 31 Oetomvre st. v. 1887.
Cump. vend.

Renta română (5%). . 93-/, 9i‘/a
Renta rom. amort. (5°/0) . Ob- 97—

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

* „ >> (5°/o) • 91’/, 92*/t
• > urban (7°/0) . 103— 104—

» (6°/o) ■ 96— 97—
• (5%) . 87-/, 88*/a

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

< > > Națională — —
Aură contra bilete de bancă • • U.*/, 15.—
Bancnote austriace contra aură. . 2.03 2.04

Cursuiu pieței Brașovu
din 17 Noemvre st. n. 1887.

Bancnote roinânescl .... Cump. 8.65 Vend. 8.67

Argint românesr..................... » 8.55 • 8.60

Napoleon-d’orl............................... » 9.91 * 9.97

Lire turcescl................................... • 11.23 • 11.28

Imperiali........................................> 10.22 > 10.26

Galbeni............................................ » 5.90 » 5.95

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

ft * n ^°/o • fl 98.— - 99.—
Ruble RusescI............................... » 110.— » IU-1/.
DLscontulă ... » 7— 10°/, pe ană.

TARIFA
aiiiințuriloiTi și iiisertiuniloru.

Anuncîurl în pagina a IV-a linia de 30 liteie gaimond fl.
Pentru inserțiunî și reclame pagina a III linia ă fl. cr 10.

cr. 6.

Pentru repețiri se acordâ urinătorele rabate:

Pentru repețiri de 3— 4 ori..................................... 10°|

n >i v 8 „ ..................................... 15°|0

n ii o ” 20%

D ii ii 12 15 ,, ..................................... 30%

„ „ „ 16—20 „ ..................................... 40°|o

Dela 20 de repețiri în susii ..................................... 50%

Sosirea și plecarea trenuriloru și posteloră în Brașovu.
1. Plecarea trenurilor^:

,1. Dela Brașovu la Pesta:
Trenulă de persone Nr. 307: 7 ore 20 de minute sera. 
Trenulă mixiă Nr. 315: 4 ore 01 minută diminâța.

2. Dela Brașovu la Bucuresoi:
Trenulă accelerată Nr. 302: 5 Ore 37 minute dimineța. 
Trenulă mixtă Nr. 318: 1 6ră 55 minute după ameijl.

II. Sosirea trenurilortt:
1. Dela Peșta la Brașovu:

Trenulă de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amătțl.
Trenulă mixtă Nr. 316: 9 6re 52 minute săra.

2. Dela Buouresci la Brașovu:
Trenulă accelerată Nr. 301: 10 ore 12 minute sera.
Trenulă mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după amedl.

A. Plecarea posteloru:
a) Dela Brașovă la lieșnovu-Zernescl-Branu: 12 6re 30 min. după amădl.
b) fl fl » Zizinu: 4 6re după amecjî.
c) n n în Secuime (S. Georgi): 1 6ră 30 minute noptea.
d) fl n la FăgărațU: 4 ore diminâța.
e) fl fl la Săcele: 4 6re dimineța.

Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni se facă în

voiri și reduceri și peste cele înseninate mai susă.
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B. Sosirea posteloru:
a) Dela Reșnovu-Zernescl-Branii la Brașovă: 10 ore înainte da ametp.
b) „ Zizinil la Brașovă: 9 ore a. m.
c) Din Secuime la Brașovă: 6 <5re sera.
d) „ Făyărașu la Brașovă: 2 ore dimineța.
e) „ Săcele la Brașovă: 6 ore 30 minute sera.

PîiMicatiunile „CANCELARIEI NEGRUTIU,"
’ — GHERLA — SZ.-UJVAR. —

AMICULU FAMILIEI, piară bel» irLUeu și enciclo 
pedică-literară cu ilustratiuni, Cursulă XI. — Apare 
In 1 și 15 4' a lunei în numeri de câte 1 */□—2*/a cole 
cu ilustrațiunl frumdse; și publică articlii sociali, poe- 
siă, nuvele, romanurl, snvenirl de călătorii ș. a. — 
Mai departe tracleză cestiunl literare și scientifice, cu 
reflesiune le cerințe’e vieței practice; apoi petrece cu 
atențiune vieța soc.^lă a Rcmâniloră de pretutindenea, 
precum și a celorlalte poporațiunî din patriă și străi
nătate; și prin umoră dulce și satiră alesă nisuesce 
a face câte o Oră plăcută familiei strivite de grijele 
vieței; și peste Iotă nisuesce a întinde tuturoră indi- 
vi4iloră din familiă o pettecere nobilă și instructivă.
— Prețulă de prenumerațiune pe anulă intregă e 4 fi. 
pentru România și străinătate 10 franci — lei noi, 
plătibdl și în timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN Revistă bisei icescă, scolastică 
și literară. Cursulă XIII. — Apare în broșuri lunare 
de câte 21/,—31/* cole; și publkă articlii din sfera tu
turoră sciințeloră teologice și intre aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, serbătorl și diverse ocasiunl, — 
mai departe studii pedagogice, didactice și scientifice- 
literari. — Prețulă de abonamentă pe anulă întregă I 
e 4 (1. — pentru România 10 franci — lei noi, plă- 
tibili și in bilete de bancă și in timbre poștali.

A se adresa la „Cancelaria Negruțiu in Gherla
— Szamosujvăr, unde se mai află de ven4are și ur- 
mătdrele cărți:

Puterea amorului. Nuvelă 
vinară. Prețulă 20 cr.

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

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

Fontâna dorului, 
Simu. Prețulă 10 cr.

Codrenu craiulu
Simu. Prețulă 10 cr.

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

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

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

origînală de Paulina

Nuvelă
a

Prețuia 15 cr.
Nuvelă poporală

originală. —
— de Pau-

codrului. Baladă

de

de Georgiu

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

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

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

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

Petulantulă. 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 portretulă M. S. Regina României. Prețulă 
15 cr. I

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. Unu volumă i 
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 Popu Reteganulă. Ună volumă din 14 căle. 
Prețulă 60 cr.

Tesaurulu dela Petrosa seu Cloșca cu puii ei de 
aurU. Studiu archeologică de D. O. Olinesdu. Prețulă 
20 cr.

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

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

Biblioteca Săteanului Românii. Cartea I. II. III. 
IV. cuprin4endă materii fărte interesante și amusante. 
Prețulă la tote patru 1 fl., câte una deosebită 30 cr. ■

Biblioteca familiei. Cartea I. cuprindă materii i 
fărte interesante și amusante. Prețulă 30 cr.

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

Economia pentru scâlele popor, de T. Roșiți. 
11. Prețulă 30 cr.

îndreptării teoreticii și practicii pentru învăță- 
mentulă intuitivă în folosulă eleviloră normali (pre-

co-
co-

Ed.

parandiali), a învățătoriloră și a altoră bărbați de scolă, 
de V. (ir. Borgovană, profesoră preparandială. Pre
țuia unui esemplară cu porto francată 1 fl. 80 cr. v. 
a. In literatura năstră pedagogică abia allămă vre-ună 
opă, întocmită după lipsele scăleloră năslre în măsura 
in care este acesta! pentru aceea îlă și recomandămă 
mai alesă l)irectoriioră«și învățătoriloră ca celoră în 
prima liniă interesați.

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

Manuală de Gramatica linibei române oentru sc<5- 
| lele poporali In 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 dato 26 Aprilie 1886 
Nr. 13193. — Prețulă 30 cr.

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

Carte conducetore la propunerea calculărei în 
scola poporală pentru învățătoil și preparan4L Broș. 
I. scrisă de Gavrilă Trifu, profesoră preparandială. 
Prețulă 80 cr.

Cele uiai 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 in pânză 60 cr. legată mai fină 60, 80, 
1 fl., 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 
broșata 1* cr., — legată 22 cr., legală în pânză 26 cr.

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

Visulu Prea Sântei Vergure Maria a Născătorei 
de D 4eu urmată de mai multe rugăciuni frumăse, Cu 
mai multe iedne frumăse Prețulă unui esemplară 
espedată franco e 10 cr.. 50 esemplare 3 fl., 100 esem
plare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusu Christosrt. Prețulă unui 
esemplară legată e 15 cr.
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Tipografia ALEXI, Brașovu.

cr.
90
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