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Brașovâ, 10 Noemvre 1887.
Ungurii dela putere, prin [politica lorii in 

ternă și esternă nechibzuită, îșl perdu pe di ce 
merge amicii și sprijinitorii.

In năuntru nu mai au nici ună sprijinitorii, 
suntu singuri singurei cinci milidne de suflete 
în fața a multe miliâne de suflete nemaghiare.

Politica loru internă, d’a pune genunchele 
pe grumaijulu națiunilor!! nemaghiare din partea 
de dincdce a monarchiei și tendința loru d’a în
hăma cu timpulă la carulu „statului maghiară11 
și pe popdrele din partea de dincolo a monar
chiei, i-a isolatu cu totulu în monarchia ndstră, 
așa că a<Jl se află fără sprijină și fără ajutoră, 
ne mai avândă pe partea loră decâtă pe feuda
lii nemți, ale căroră tendințe și nisuințe politice 
suprematiste suntă deopotrivă cu ale Unguriloru 
dela putere, și pe Jidovii câtă vreme voră putd 
face treburi strălucite cu ei și pungei jidovescl 
îi va merge bine.

Și pe când înăuntru, în intriga monarchia, 
’șl-au înstreinată cu totulă națiunile nemaghiare, 
care luptă în contra asupririlor!), în contra pri- 
velegiuriloră și feudalismului, care luptă pentru 
adevărata libertate și egală îndreptățire, pe atunci 
Ungurii dela putere îșl perdO și amicii din afară 
unulă câte umilă, amici cari odinidră se însufle
țiseră pentru ideile și aspirațiunile nobile de li
bertate și de dreptate, cu care adversarii noștri 
se sciuseră masca în fav6rea cansei loră, pentru 
ca a<Jl să le aterne de cuiii j.și să useze de mă
surile și inijldcele absolutiste, despotice și violente 
pentru anihilarea politică și națională a popdre- 
loră numaghiare.

Cetitorii noștri de sigură îșl aducă încă bine 
aminte de cele ce le-au scrisă deunăcjile „Cor- 
respondance de Paris11 și mai de curândă „Le 
Silele11 despre purtarea Ungurilor!! dela putere 
față cu poporele nemaghiare. Au putută vedd 
din acei articull că streinătatea e deja adl bine 
informată despre suferințele ndstre și că pe di ce 
merge se lumindză totă mai multă asupra stări- 
loră insuportabile ce le-a creată maghiarismulă 
violentă prin atacurile lui necurmate la viața po
litică și națională a Nemaghiariloră, și prin scur
tarea iji de 4* a libertățiloră cetățenesc! și a drep- 
turiloră politice și naționale ale acestora.

O nouă fdiă politică, ce a începută să a- 
pară în Parisu, întitulată „L’Autrische Slave et 
Roumaine" șl-a pusă anume ca scopă: a face lu
mină asupra adevărateloru stări politice ale di- 
verseloră naționalități, care compună monarchia 
ndstră.

O spune curată numita fdiă, că suntă spul- 
bărate tote ilusiunile ce și le făcuseră publiciștii 
și femeile-autorl francesi despre Unguri, că ea 
va demasca adevăratele sentimente ’ ale Unguri
loră alături cu demonstrațiunile loru ipocrite, și 
că va semnala pe Slavii și pe Românii de sub 
stăpânirea ungurescă.

Amintita fdiă se ocupă și de visita Maies
tății Sale monarchului nostru în Ardeală, sem- 
naleză presiunile revoltătdre ce le-au folosită mi- 
nisterulă din Pesta și autoritățile unguresc! asu
pra clerului română spre a-lă face să se presinte 
înaintea monarchului ca fiindă mulțămită cu s6r- 
tea ce i-o croescă Ungurii dela putere lui și tu- 
turoră Româniloră. De altă parte d. Tisza a 
încercată prin insinuări și denunțări a da sfaturi 
prin graiulă monarchului preoților!! români, cre- 
4endă câ prin acesta îi voră face să ’și vere gâ- 
tulă în jugulă maghiarismului.

Guvernulă ungurescă însă s’a înșelată, căci 
nu oprimații au să resemneze la drăpta loră luptă, 
ci opresorii trebue să renunțe la pornirile loru 
violente contra limbei și naționalității române, ei 
trebue să’ș! impună moderațiune în actele loră.

Așa judeăă numita f6iă, care 4*ce dela 
cabinetul!! din Pesta nu se potă aștepta măsuri 

înțelepte, liberale și reparatdre de tdte relele și 
nedreptățirile de pănă acum, și că Ungurii dela 
putere urraărescă o operă rău-făcăt6re pentru 
monarchia nerespectândă drepturile diferitelor!! 
naționalități.

Semnalândă și acesta nouă voce, care se 
ridică contra despotismului ungurescă, rămâne 
ca adversarii noștri să se gândAscă seriosă la ur
mările fapteloră loră, care numai potă fi as
cunse dinaintea lumei.

Regularea Porțilorh de ferii.
In privința regulărei Dunărei la Porțile de 

feră corespondintele din Viena ală „Românului*1 
comunică următdrele:

Aflu că guvernulă austro-ungurescă s’a declarrlă 
gata a garanta plata dobândiloră capitalului necesarii de 
două spre dece miliâne florini, și că ună consorțiu de 
financiari, cu casa Rotschild in capă, va intra în deli- 
berațiune cu compania privilegiată de navigațiunea du- 
nărenă ca cea mai d’a dreptulă interesată in cestinne. 
Forma financiară de esecutare va fi creațiunea unei so
cietăți c’unii capitală de două-spre 4ece milione florini 
destinată la refundarea cheltueleloră de regulare, a cărui 
fructificare se va face prin prelevarea unei tacse de na- 
vigațiune, la care tratatulă dela Berlină autorisâ pe Aus- 
tro-Ungaria. Se dice că d. Tiszi, care pănă in cele din 
urmă s’a totă opusă la aceslă nouă sarcină, ar li dată 
in fine consimțământulă său, ca în Ungaria să ia asnpra-și 
partea sa de garanțiă a dobândiloră, fără de care aceslă 
lucrare, atâtă de importantă pentru interesele comerciale, 
ar fi rămasă financiară nerealisabilă, de și consiilue o 
obligațiune internațională.

De sub pola Meseșului ardelenii, 1 Noemvre 1887.
Domnule Redactoră 1 Permiteți’ml ca să vă facă cu

noscute următârele jurstări din aceste părți-
Recolta anului curentă căt^ă a cărui fine acum ne 

apropiemă, aci in acestă ținută a fostă puțină imbucu 
rătâre, sămenăturile de tOmnă (grâu și săcară) cele ma; 
grase (6te le au nimicită unii vermuleți, în<âtă în cele 
mai multe locuri au fostă nevoiți bieții țărani a sămena 
a doua oră, de unde și așa a fostă prea puțină dobân iă ; 
ce bietă a mai rămisă neprăpădită de acești vermuleți, 
a mai nimicită grindina in vre-o două rânduri, așa in 
luniu și in Augusta. Astfelă după secere s’au aflită bieții 
țărani mai numai cu paiele din cele spicose. Cucuru- 
zulă e preste așteptare puțină, așa cătă bietulă țărână e 
plină de amărăciune și grije, că Ore cum și cu ce să’și 
mai pătă scdte familia în primăvară?

Ce să vecji insă? Pre lângă tote că aceste suntă 
chiar asa precum vi-le descriu, .domnii cei mari* nu-să 
mulțămiț! ou atâta ci trebue ca să mai pricinuâscă și ei 
năcazuri și torturi pe sufletulă bietului țărână română 
Așa in 2 Augustă a. c. se trezescă omenii numai că in 
comuna Buciumi, cerculil notarială de acelașă nume, le 
vine ună esecutoră de dare trimisă de inspeclorulă de 
dare din Zilah BMăria-sa“ Zeitler Kâroly. Ce e mai 
multă, acesta era chiară in spre ajunulă tnarei adunări a 
desp. XI ală Associațiunei trans, p. 1. și c. p. r. precum și 
a reuniunei fem. rom. Selăgene ținută la 4 Augustă in 
comuna Buciumi. Puteți, Domnule Redactoră, cugeta câtă 
durere de inimă au suferită bieții Români numai atunci, 
cu privire la aceea, că în aceste cjiie erau chiară o gră 
madă de Români inteligenți din jurulă acesta strfnși in 
Buciumi (comitetulă de primire) pentru arangearea celoru 
de lipsă spre primirea ilustriloră Ospeți. Suntă și chiară 
in comuna Buciumi câțiva proprietari maghiari, ce e 
dreptă toți de cei cu musca patriotică pe căciulă, deși 
la prima vedere a numitului esecutoră au risă bine unii 
cu alții, 4icândă „lesz mulatsâg az olâhoknak* adecă orii 
ave valachii petrecere, totă în urmă pote s’au rușinatu 
inș’.șl de faptele loră, și așa susă numituiă inspectori! de 
dare a sistată cuprinderea pănă după terminarea adu- 
nărei.

Terminându-se trâba adunărei numai decâtă au în
cepută cuprinderile esecutoriale in comuna Buciumi, St. 
Georgiu de Meseșiu, Bogdana și Restolțulă Mare, tOte 

comune aparținătore cercului not. Buciumi, și au durată 
pănă în primele 4de ale Junei Septemvre adecă o lună în- 
trâgă. In timpulă acesta apoi au despoiată pe bietulă 
țărână cu ună cuvântă de tote ce bietă a avută Ia căs- 
ciâră. După cum am autjilă, au storsă numai de pe Bu- 
ciumanl 2500—3000 fi.

După ce s’a mântuită bietulă poporă de acâstă di- 
digdie, râmase storsă și năcăjită, mai avândă puțintelulă 
razimă că’și voră strânge puțintelulă cucuruză și cu 
acela îșl voră mai alina fOmea pănă la o 4i.

Minunea minuneloră, căci nu s’au aerisată destulă 
aceste comune de mirosulă fostului esecutoră, nu s’au 
aședată bine vaetele biețiloră țărani, după câte tote ce 
le au fostă luată, pănă la vestmintele ce se aflau pe tru
puri, mai alesă celoră mai sărmani, și âtă că in Octomvre 
de nou se trezescă Buciumanii cu ună altă esecutoră, cu 
multă mai neomenosă și fără de sufletă. Acesta apoi îi 
stOrse pe săracii țărani și de celă mai din urmă și pu
țină razimă, adecă de cucuruzulă ce bietă și-au strînsă, 
Nu mai puteai vede alta decâtă licitațiunl. Astfelă de 
minuni nici nu s’an mai pomenită, căci pre lângă moi 
bile, vestminte, bucate etc. etc. au mai spartă și edifici- 
economice, incărcându-le pe care le-au escortată și lici
tată in piață.. Aci putemă esplica cânteculă țărănescă:

Nu am pâne, nu a m sare,
Toie le-a dusă darea mare... 
Mi au dusă țolulă și buhaiulă 
Și dela copii mălaiulă.

Aicea, în aceste comune cu ună numără mare de 
locuitori, ce erau mai slabi materialminte, astfelă s’au 
întâmplată incâtă suntă gata a lua lumea în capă, spre 
a-ai câștiga pânea de tote cjilele.

Apoi, după cum am înțelesă, din cerculă notarială 
amintită dintre locuitorii, celă multă 700—800, la vre-o 
150—200 li-se vândă moșiile pentru dare restantă câtă 
de puțină sumă e sâu procentă

Ar dice pOte cineva dintre cetitori că «ă-și fi plă
tită darea să nu rămână restanță. Așa i, o scimă noi 
acâsta cu toții și așa ar și face bieți1 țărani, însă să 
ve4î minune, darea o colectâză notariulă cu judele co
munală ; apoi in fiecare comună in totă săptămâna are 
tjiuă de oficiu notarulă, care mergândă în vre-o comună 
la diua ofTieiului de regulă sosesce pe la 11—12 ore 
înainte de ameijă.

Acum după ce sosesce în comună o 6ră o petrece 
cu poveștile, și eu pipatulă, pănă ce i se gătesce prin 
femeea judelui seu alta ceva de pusă pe inimă, căci 
dela cafea pănă acumi a flămân4ită. Mai petrece și 
cu astă trâbă ceva, în acestă timpă vină Omenii pe ca
pete cu darea să plătâscă și să strângă câți încapă în* 
casă și pe afară, căci nu are timpă notarulă. Vine 
ăineva să-i scrie ună cvntraotă, îlă face; vine altulă 
care voes’e a se pâri cu altulă, ii trebue citațiune, o 
face, și firesce aceste lucruri aducă pițule, seu florini; 
apoi colea de cu seră începe la luare de dare, colectâză 
dela doi trei și e nOpte. D-lă notară trebue să mârgă 
acasă, astfelă 20—50 de contribuenți rămână cu darea 
neplătită și acesta se întâmplă de atâtea ori pănă ce 
omenii să disguslă și mai au și lucru, nr-și potă perde 
timpulă totă umblândă la notară și la jude totă anulă ; 
așa la sute de inși le rămâne eontribuțiunea neplătită 
din astă îausă. Ba mai are și datina notarulă de a 
4ice cătră omeni că pentru doi-trei florini nu deschide 
tabela și d'^riulă, ei să plătâscă odată mai mare sumă. 
Aceste neajunsuri apoi facă de țăranii noștri rămână cu 
dare restantă, apoi asta o și are notarulă de scopă, ca 
să fiă restanțe să potă computa câte și mai câte amânde. 
DOmne apără apoi când vine câte ună pedestru de exe- 
cutoră acela îlă astrânge pe bietulă țărână să plătâscă, 
nu-i dă răgază să dovedâscă că r.u-i datoră cu câtă ceră 
dela elă; și așa bietulă țerană nu se mai păte vede cu
rățită de dare. Chiar acum după pătrariulă din urmă 
de dare au trasă 6 cr. inter., 5—10 cr. execuțiune la 
florină, pe când încă nici nu a fostă timpulă plătirei 
pătrarului ală patrulea pănă în 15 Noemvre. Dâcă mergă 
bieții țărani la inspectoră spre a se plânge de nedreptă
țile ce li se facă, ii alungă și ii îndrâptă la notară, și 
asta e causa că bietulă țărână [rămâne cu restanța de 
dare. Cu câtă mai ușoră s’ar vedâ plătită dâcă ar primi 
crucerașulă lui atunci când și câți duce? nu să lă res
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pingă ițicându-i să facă mai mulți bani să plătescă su- 
matim, căci vină afle nevoi și in locă de a mai adauge 
cătră cei avuțl și câștigați, mai cheltuesce din ei.

Din iote ceste enaiale putemti vedea aceea că 
domnii dela putere ai ținutului acestuia cu voiă facă pe 
bietulă poporă română a decăde și a deveni la sapă de 
lemnă.

Pote cu aceste vreu să-și ia butulă puternicii <Jdei 
de pe Românii din Buciumi și jură, căci nu-și ti imită 
pruncii la scdla loră de stată. Der bună e Dumnezeu, 
cu aceste, nici cu altele acelă scopfl nu-lă voră ajunge 
nici când.

Văijândă tote aceste nedreptăți cu cari apasă și 
năcăjescă pe bieții țărani români, m’am mâhnită fdrte. 
și m’am decisă, Domnule Redactoiă, a vă raporta despre 
t6fe jurstările și întâmplările din aeestă ținută.

M. j.

SUIRILE PILEI.
In Biserica-Albă au cerută ârăși 50 familii dela 

magistrată să le dea pașapârte pentru streinătate. Emi
grarea in aeestă ținută a luată dimensiuni îngrijităre, 
fiindă că poporațiunea a rămasă lipsită de principala loră 
ramură de venită, nimicindu-le filoxera viile.

—x —
Sub titlulă „Comună revoluționară*, cetimă in o- 

ficiosulă „Nemzet": «Comanda a Il-a de gendarmi a 
făcută representațiunl la ministeriulă de interne in pri
vința stării revoluționare a comunei Cușteiu, a cărei lo
cuitori nu voră să se supună legiloră și propune că pen
tru menținerea ordinei ministeriulă de interne să trimită 
doul companii maghiare de infanteria. — Comentară nu 
mai trebue.

■—x —
Advottalulă din Clușiu Salamon Naihan, care este 

totodată și președintele comunității evreescl ortodoxe, se 
plânge in coldnele lui Ellenzek« contra urni ofense ce i 
s’ar fi făcută confesiunei evieescl cu oeasiunea petrece- 
rei Maiestății Sale în Clușiu. Oft tisa constă in aceea, că 
la mijlocirea fișpanu'ui comitafensă, dt putațiunei sinago
gii evreescl ’i s’agdată loculă celă mai din urmă intre 
deputațiunile celorlalte confesiuni din patriii, cart s’au pre- 
sentată inainfea Maiestății Sale. — Dreptele are. Nu prin 
jidovi se’mulțescă „palriotii« unguiesci? Nu jidovii mai 
lungescă agonia fmanceloră unguresc!? Nu de-ai loră e 
și ministrulă ungurescă de culte și instrucțiune? Prin ur
mare loră li se cuvine loculă ânteiu in împărăția tiszaislă.

Societatea ungurâscă pentru ajutorarea și desvolta- 
rea intelectuală și materială a notariloră din comilatulă 
Turda-Arieșu n'a dată dela înființarea ei și până acum 
nici baremi ună semnă de vieță. In adunarea societății 
ținută dilele acestea la Clușiu, s’a desbătută uniculă o- 
biectă pentru care fu convocată adunare*, adecă; dâcă 
n’ar fi mai bine să se desființeze societatea, după-ce și 
așa nu folosesce nimică. Adunarea a hotărită insă să 
nu se desființeze, sperăndă că nou alesulu președinte va 
vărsa spirită de. fviâță in membri ei. — Cum vedemă, 
erășl avemă de a face c’ună fiasco ungurescă.

—x—
Cetimă în „Kolozsvar": «pilele acestea au fostă 

transportate din Crizbavu la Berlină trei vagăne de mere. 
Crizbavulă e o comună de lângă Brașovă și înainte de 
asta regele României Carolă I întrebuința la mâsa sa 
pere și mere alese de Crizbavu. De aci înainte însă le

voră mânca Berlinezii, și bine ’i voră prinde Nemțului, 
decă nu-i trebue Românnlui".

—x—
Dr. Adalbert Tylka, medică de regimentă cl. I la 

regim. 2 de inf. din locă, și Dr. Wilhelm Heltner, me
dică de regimentă la reg. 91 de inf. din Budweis, suntă 
transferați la propria loră cerere unulă în loculă altuia.

— x—
Vineri in 13 <25) Noemvre se va da in sala hote

lului Nr. 1 din locă convenirea colegială a reuniunei ro
mâne de gimnastică și de cântări.

Ună funcționara dela oficiulă de dare din Palanca, 
făcu o secvestrare în Tovarisova în casa unui țărână 
serba. Câulândă obiecte de secvestrată, funcționarulă 
dădu peste o ușe încuiată, pe care Omenii casei nu voiră 
nicidecum s’o deschidă, așa că fjncționarulă o deschise 
cu forța. Spre marea lui surprindere găsi în cameră, 
nu obiecte de secvestrată, ci o femeiă de tot! desbrăcată, 
a cărei înfățișare te umplea de durere Sărmana femee 
avea unghii nespusă de lungi, părulă ei sburlită ajungea 
până aprOpe de pămență și corpulă ei era intregă aco
perită cu murdăriă. Omenii casei spuseră că au inchis’o 
deja de doi ani in cameră fiindă că ar fi nebună. Ță
ranii din sată însă istorisescă, spune «Budp. Hirlap", că 
încă acum doi ani le-a bătută la ochi disparițiunea fe
meii, dăr Omeni casei au lățită vorba, că femeia a ple
cată departe la rudele sale. Autoritatea cerceteză casulă.

—x—
In cestiunea, decă învețătârele se potu ori nu mărita 

consiliulă școlară ală Austriei de josu jșl-a dată volulă 
său, ce i-lă ceruse dieta. Consiliulă școlară a decisă ast- 
felă: Măritișulă nu li se pOte interzice învățătOreloră, 
der concesiunea pentru aeestă pasă importantă să se în
greuieze câtă mai multă prin introducerea unoră dispo- 
sițiunl potrivite.

—x —
Cu oeasiunea afacerei decorațiuniloru în Francia, 

diatele franeese spună că „Legiunea de onore“ începuse 
a fi dată cu cea mai mare ușurință. Singură „La Mă 
daille mili'aire» continuase a fi dată cu mare greutate. 
Dintre acei suverani străini, cari posedă „Medalia mili
tată' se citeză numai ImpăralulQ Rusiei și Regele Ro
mâniei, căruia d-lă Grâvy i-a trăinis’o când d. Kogălni- 
ceanu se afla ministru la Barisă.

—x—
Alallaerl s’a împușcata intr’ună hotelă de aci ună 

bărbată ca de 28 ani, a cărui identitate nu s’a putută 
constata.

—x—
Printre colosalele bacșișuri, primite de d. Wilson 

ginerele d-lui Grâvy, (2,000.000 de lei dela baronesa 
Seilliere, pentru furnituri; 500,000 de lei dela vicomtesa 
de Tredern pentru divorță^ se citâză și 150,000 de lei 
dați de dămna G. Bibescu cu oeasiunea divorțului său 
cu d. de Beauffremont, spune ,Romănulă“. Suma ar fi 
fostă dată pe jumătate in bani, âr pe jumătate cumpă- 
rându-se acțiuni ale cjiarului „La Petite France®, proprie
tatea d-lni Wilson.

Escluderea valoriloru austriaca dela Banca Ger 
maniei. — „Curierulă Financiară» primesce dela Bursa 
din Viena urmălărea comunicare: Cu tăie că tendinței 
suntă mai bune, speculațiunea totuși se ține într’o mare 
reservâ motivată de soirile incerte ce sosescă dela San 
Remo, și de eventuala escludere a valoriloră austriace

din lista til'nriloră asupra cărora Banca Imperiului ger
mană consimte a face avansuri.

Sil națiunea generală de alt-felă nu e făcută pentru 
a ineuragia afacerile și Bursa Vienei, în lipsa unei direc
țiuni inteligente și puternice, a ajunsă a urma în modă 
servilă târgnlă din Berlină.

Financele Rusiei. — Guvernulă rusă a publicată 
resultatulă esercițiului 1886. In bugetulă ordinară defi- 
citulă era înscrisă la 25 milidne ruble, compturile însă 
acusă o lipsă de mai bine de 51 milidne.

Recetele au rămasă cu 6 â 7 miliăne mai josă de 
prevederi, pe când cheltuelile intrecă alocatiunile cu 19 
milidne.

Cheltuelile ordinare fiindă de 832,390,000 ruble și 
cele extraordinare de 112,600,000 ruble, totalulă general 
ală cheltueliloră este de 945 miliăne din care 780 mi- 
lidne juin. suntă acoperite de recete curente. Restulă, 
adică 164*/a milidne a fostă obținută prin măsuri extra
ordinare.

Din aceste 164* 1/a miliăne, 261/, milione au fostă 
procurate prin rambursarea avansuriloră făcute la dife
rite intrepr'nderl de căi ferate și 85’/a milidne de produ- 
sulă rentei 5°/0 a căiloră ferate (imprumutulă de 100 mi- 
liOne) plasată in Rusia. Fiindă-că aeestă împrumută a 
produsă 98 milidne, ară mai rămânea la disposiția mi
nistrului de finance vr’o 15 miliăne aprope pentru tre- 
buințela esercițiului curentă.

„Tote se schimbă în lume', <^ise elu, nimicii nu 
rămâne pentru vecie, așa cum ar crede omulu că este 
mai bine!®.

Multă îlu muncea pe Mateiu idea, că Măruță este 
așa cum i-a descris’o Rădița, și’i era năcază că elu n’a 
putută observa mai ’nainte, și că a trebuită ca streinii 
să’lă facă atentă.

Orba iubire ce-o avea pentru Măruță mai că s’a 
răcită.

Mateiu era tăcută; nu era însă tăcută ca pană 
acum, că pană acum totuși o veselie se vedea pe fața 
lui, o veselie, care arăta multa fericire ce o simte elu, 
numai elă, și pe care n’o destăinuesce nimănui.

A doua di s’a întâlnită cu Ienache și când acesta
l a întrebată despre însurătdre, i-a răspunsă într’o dungă:

— Lasă-mă puțină.... voiu vede eu.... căci acum 
am alte de făcută, am lucruri grele de isprăvită și nu 
mă potu cugeta la nimica! .

— Bine, bine, i-a răspunsă Ienache, mașinistulu 
boerului, — bine bine Mateiu, numai să nu fie prea 
târdiu! Vedi să nu perdl pe una ca se-ți rămână alta 
numai și numai spre araarulă tău!

Mateiu a auditu aceste cuvinte și s’a uitată cu 
totu dinadinsulu la Ienache, și i s’a părută că acesta 
scie totiî, și că elă a aflată despre Măruță și că pote 
elu va fi sciindă mai multe, cu tote acestea n’a mai 
întinsă vorba. Se cugeta singură la starea sa, și nu 
era cbipu ca să’șl vină în fire, întocmai ca unulu, carele

Hamburg. — Sucursala din Hamburg a Băncei Na
ționale a imperiului Germană a publicată ună avisă prin 
care declară că nu mai împrumută în viitorii pe titluri 
rusesci.

ț)isa sucursală mai face cunoscută că ede autori- 
satâ a cumpăra piesele de 20 fr. Belgiane, Italiane și 
Sârbe, piesele de 20 lei române și acele de 8 florini aus
triace in aceleași condițiuni ca Napoleonulă de aură (M. 
1,252.204 de tt). Piesele grecescl de 20 drahme nu voră 
putea fi primite în mari cantități decâtă pentru topire.

Convenția de comerță Română-Austro-Ungară. —
• Curierulă Financiară® din Bucuresci scrie in numărulă 
său dela 8 (20) Noemvre: Suntemă autorisațl a desminți 
tote sgomotele ce au circulată (jilsle din urmă la bursa 
din Viena și in alte părți cu privire la negocierile anga- 
giate între Austro Ungaria și România în vederea d‘a re- 
înoi traetatulă de comerciu. S’a ijisă pe de o parte că 
negocierile au fostă întrerupte; er de altă parte s’a afir
mată că ele au fostă reprinse. Nu este în aceste sgo- 
mote nimică esactă. Negocierile nu potă fi reprinse, 
pentru escelentulă cuvântă că ele n’au fostă nici odaiă 
rupte.

Există, după cum se scie, mari dificultăți care re- 
sidă mai cu sâ ă asupra cestiunei tarifeloră. Aceste 
dificultăți insă suntă in aeestă momentă obiectulă unui 
studiu seriosă și de o parte și de alta. Cele două gu
verne animale, unulă ca și altulă, de sincera dorință 
d’a se înțelege, surită in continuă corespondență, și când 
voră ajunge a pune larifulă română în acordă cu tari- 
Culă Austro Ungară, negocierile voră lua forțamente o 
alură mai repede.

Adunarea generala ordinara 
a reuniunei femeiloru române din Brașovu. 
Sâmbătă în 7 (19) Noemvre a. c. la 3 dre după 

prândă întrunindu-se membrele reuniunei în sala de de-

(“■) EOIEETONU.

LOGOFETVLtr MATEIXT
NOVELĂ

Țiganca luă repede leii, rîse și începu să-i mul- 
țămescă.

Asa-i lumea!» grăi cu disprețu logofătulă. «O 
Țigancă și nimicu mai multul® adause elă în gândulu 
său, scuipă în partea aceea și plecă mai departe.

în dosulu unui stogu de fenu dădu cu ochii de 
negrulu său, care era prigonita acolo. Cum îlă vădii, 
se apropia de elu, îlu apucă de gâtă și’.și propti capulu 
de gâtulir lui.

„Ei negrule, negrule, de-ai șeii tu câtă sunt de 
amărîtă.... n’ai mai paște astă erbă fragedă.... ai merge 
pote în bălării de trestie și ai duce fonie cum ducii eu 
durere!“.

Așa grăi logofătulă și după ce isprăvi cu aceste 
vorbe, își puse mâna la frunte și aruncă ochii la ceru.

Deodată calulu începii a se feri.
„Da ce, și tu fugi de mine?" dise Mateiu încrun- 

tându-se, luă gârbaciulii dela șea, se depărta puțină și 
atinse de vre-o câte-va ort pe negrul0, încâtă acesta, 
după ce ajunse la capătulă funiei, se ridică în două pi- 
ciore și sforăia.

Mateiu se uita la cală, și cum își vedea calulu 
atâtu de speriosu, i se părea că nu'i al ii lui. 

își vede clătinată temelia fericirei sale, și astfelă bui
măcită de cugetările sale cele multe, nu mai crede în 
nimică, nu mai crede în nimenea și i se urăște de 
viață.

Intre astfelă de gânduri plecă la Rădița, căci i se 
părea că nicăirl nu va găsi unu pretină, și aici la [câr
ciumă celă puțină își va pute îneca amarulu în vină, 
și’și va uita de totă amărîciunea sa și se va face erăsi 
omulă liniștită din timpulă când trăia mamă-sa.

Rădiței nu i-a spusă nimica, der îndată ce a ză- 
rit'o i-a fugită totă disposiția cea rea, și într’o clipă se 
simți de totiî bine ; bine în tocmai ca atunci când ve
nise ântâiași dată la moșiă și’i spunea Rădiței verșli și 
uscate și’și vărsa punga si’șl arunca inima la picidrele 
ei. Se afla bine lângă ea tocmai ca mai nainte si nici 
nu se putea altfelă, căci îi trecuse furia ce’lă cuprin
sese atunci când i-a vorbită ea despre Măruță.

Rădița a pricepută starea lui Mateiu și era ve
selă și rîdea din totu sufletulă și se învârtea în jurulă 
logofătului întocmai ca prisnelulă împrejurul!) fusului. 
Nu se mai îndoia că logofătulă urăște pe Măruță si 
astfelă tote părerile duceau la dorința ei, ca Mateiă, 
ca dragulă de logofătă, să rămână neînsuratu.

XIII.
Trecuse o bună bucată de vreme de când logo- 

fătulă Mateiă nu se mai ducea pe la curte.
Nu se mai ducea, dâr cu atâtă mai desă se în- 
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semntl a scdleloră române centrale din locă, d na pre- 
sidenfă Agnes Dușoiu deschise adunarea printr’o cuvân
tare, în care accentua nobilu'Q seopă ală reuniunei și 
îndemna pe membrele, ca sâ sprijinescă și mai departe 
acestă instituțiune frumosă.

După a'eea ceti d na cassieră Maria Zlnescu lista 
membreloră, care au solvită laxa pe anula 1886/87.

Urmă apoi raportula comitetului despre activitatea 
sa in decursula anului expirata, care fu cetită de actu- 
arula reuniunei Dr. Nicolau Popa și din care sulevăma 
punctele mai Însemnate:

că averea reuniunei este astăijl de 41,055 fl. 94 
cr. v. a., că comitetula a prestata subvențiunile îndati
nate la sc6ia de fetite din Blașiu, la scota de fetițe din 
Brașovă și la internatuld reuniunei, cu totula in sumă 
de 1550 fl. v. a.;

că comitetula s’ă ocupata forte multa cu interna- 
ala, inspecționându-la și controlăndu-la fârte desa prin- 
eâte 2 membre din comiteta; in anula espireta au fosta 
cu totula 14 eleve și anume: 12 cu plată și 2 fără plată, 
comitetula raporlâză mai departe, că internatula a co 
răspunsa in anula acesta — ama pute <jice de probă — 
tuturor așteptăriloră, căci nu numai purtarea elevelor, care 
au frecuentata școla de fetițe, a fosta mulțămitore, după 
cum au constatata profesorii respectivi, ci și starea in
ternă disciplinară și a instrucțiunei in lucrurile prescrise 
a fosta forte bună, după cum s’a putută vedâ acâsta din 
diferitele lucruri de mână espuse la esamenile publice.

Mai departe aduce comitetula la cunoscință, că di 
misionânda d-na Maria Săeăreanu s’a alesa de oreședintă 
d-na Agnes Dușoiu.

După ce s’a discutata și s’a primita intrega rapor
tula comitetului, adunarea a mai pertractata următorele 
puncte mai însemnate, și anume:

Adunarea șl-a exprimata sentimentele sale de pie
tate și recunoscință față de răp. lacoba Mureșianu, care 
a fosta intemeetorula reuniunei și cela mai mare spriji
nitorii ala intereselora ei;

apoi s’a votata mulțămită d-nei Elena Filitis năs
cută Radovicî pentru adula marinimosd, prin care oferă 
reuniunei gratuita cuartirula din casele părintesc! cu 
scopa ca să se instaleze aci internatula reuniunei.

In fine, deorece d-na Secăreanu a demisionată și din 
comiteta, se alege de membră a comitetului d-na Efro- 
sina 1. G. Ioană șt de suplentă d-na Elena Săbădeanu.

După ce s’au luata și alte decisiunî de puțină în
semnătate, adunarea s'a terminata pe la 7 ore săra.

Strămutare de locală*). Societatea literară .Petru 
Maiorii" a junimei române din Budapesta, cu inceputula 
lunei curente șl-a strămutată localula său din Vaczi utcza 
Nr. 13, in S6 utcza Nr. 6. II. 14.

Pentru comiteta:
Vasilu Bologa, v.-preș. Georgiu Papp, secret. 

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.«)

PARIS, 22 Noemvre. — Președintele Gr6vy 
a oferită lui Clemenceau formarea cabinetului. 
Acesta răspunse că nu se dă îndărătO, ci e gata 
a lua asupră’și sarcina, căci după părerea sa,

*) Tote (fiarele române sunt a rugate a lua notiță 
de acestă strămutare.

situațiunea actuală e complicată prin alte ele
mente, er nu prin cestiuuea ministerială.

As6ră a fostă conferință între Grevy, Cle
menceau, Floquet, Freycinet și Goblet. Aceștia 
îșl espuseră vederile loru asupra crisei. Nu s’a 
luată încă nici o decisiune.

SAN-REMO, 22 Noemvre. — Starea prin
țului de corbnă e multă mai bună, respirația e 
liberă, înghițirea e fără dureri, aspectulă apeti- 
tulă și somnulu suntă forte bune.

Insciințare Preoții și învățătorii din tractulă pro- 
topopescă ală Secului, diecesa Gherlei, în 3 Decemvre n. 
îșl voră ține adunarea de toinnă în Țaga, cu care oca- 
siune se voră pertracta mai multe afaceri bisericescl și 
școlare La acestă adunare se invită toți aceia cari se 
interesâză de binele și înaintarea (rebiloră bisericescl și 
școlare. — Petru Grama, notarulă conferenței. 

DIVERSE.
Furtună teribilă. — Știrile telegrafice spună, că in 

apele chineze a fostă in (filele trecute o furtună din cele 
mai violente, care a causatu stricăciuni colosale. Mai 
mul ă a suferită insula Hoiling cu 30,000 de locuitori, in 
care s’au înecată peste o miiă persâne în valurile mării, 
aruncate pe uscată. Nu departe de insula Chilung au 
naufragiată trei corăbii și s’au înecată 32 persâne 
Suntă temeri, că în timpulă furtunei a pierită și o ca- 
nonieră britanică, ce se afla in apele chineze.

Etpedițiunea lui Stanley în Africa centrală. — 
La Liverpoolă s’au primită scir! dela Stanley, espediate de 
colonia portugeză din Saint-Thomas la 7 Octomvre. 
După aceste scirl, Stanley, cu toți membrii espedițiunei, 
se afla la patru sute mile departe de reședința lui Emin- 
Pașa, și avea intențiunea d’a face, cu jumătatea forțe- 
loră de cari dispune, câte-va marșuri forțate pentru a șl 
ajunge scopulă câtă mai curendă. Cealaltă jumătate ilă 
va urma lăsăndă garnisone in localitățile pe cari Slan- 
ley deja le-ar fi trecută.

Orele mâncării. — Pe timpulă lui Francisca 1. alo 
Franței, pe la anulă 1515, avea trecere următorulă pro- 
verbă: >Sc61ă-te la cinci și mănâncă la nouă; cineză la 
cinci și te culcă la nouă; astfelă vei ajunge la nouă- 
deci și nouă de ani/1 Obiceiulă de a mânca piân(fulă la 
nouă 6re dimineța s’a perdută cu timpulă; Carolă V 
mânca la (Jece ore diminăța și la șâpte ore sera. Iarna 
la șăse ore săra și in timpă de vară intre optă și nouă 
ceasuri săra se trăgeau pretutindeni clopotele, spre a se 
aduce aminte omeniloru, că e timpulă să stingă locuia.

plăcea să se vorbeseă atâta de căsătoria sa; lui i-ar fi 
plăcută să se vorbeseă de altceva.

— Astădî mi-aducii aminte de cele inai mici lu
cruri din vieța mea, — grăi Mateiu ridicându fruntea 
în susu. — Mi-aducă aminte de cele mai mici lucruri 
din vieța mea, — repetă, — și când mi-aducu aminte 
par’că îmi vine a dice că am trăită dc ajunsa. — Ce-i 
și lumea asta? — grăi elu și lăsându-și capulu în mâni 
își îndrepta privirea în josu și se cogeta la timpulu 
dinainte și par’că i se desfășura înaintea ocliiloru o 
iconă în care vedea totu ce făcuse pănă acum.

După o tăcere de câteva clipe, Mateiu ridica fața 
din păinentu, puse mâna pe sticlă și umplii paharele. 
Se uită apoi la cei dela masă așa de seriosă, încâtii 
din acestă uitătură se putea vedea că Mateiu se cu
geta la ceva, și că acela ceva îlu neliniștesce.

— Am avută o copilăria deosebită, — începu 
Mateiu vorba și clătina din capa.

Cei de față îlu priveau cu mirare și voiau să’lu 
aducă pe Mateiu erăși la lucrurile ce se făcuseră as
tădi în casa scuturului, și astfelu apucară paharele și 
le goliră.

— Ai avuta și tu o copilăriă ca și alții, — în
cepu Nicolae, se aședâ apoi cu cotele pe masă și se 
uita la Ienache.

(Va urma )

Monstru. — Din comuna Popești ’i se comunică 
„Liberalului11 din Iași, că femeia Eeaterina lui 16nă 
a Chircei a născută ună copilă de secsulă femenină, 
avăndă corpulă în forma naturală, precum și față ; ochii, 
nasulă și gura însă suntă asemănătăre cu ale unui ie
pure; pe lângă acâsta din dosulă capului are și o bolfă 
ca de vre-o 500 grame formândă astfelă capulă întocmai 
ca ală unui iepure.

Ce să învățămu pe copilele nostre? — O gazetă 
americană răspunde la acâstă întrebare în următorulă 
modă: Dați-le instrucțiune bună, învățați-le a fierbe o 
mâncare bună. Invățați-le a spăla, a călca, a cârpi 
colțuni, a căse bumbii, a-și face singure îmbrăcămintele 
și cămășile ioră- Invățați-le a c6ce pâne și instruiți-le, 
că o bucătăriă bună feresce de farmaciă. Invățați-le, că

ună dolari) are 100 cenfimi (1 florină 100 cruceri) și 
că numai acela cruță, care spesăză mai puțină, decâtă 
câștigă și că toți, cari spesăză mai multă, trebue să să- 
răcăscă. Invățați-le că ună straiu de catună, dâcă este plă
tită, ie îmbracă mai bine, decâtă celă de mătase, dăcă 
ai datorii. Invățați-le, că o față ro.șiă și plină face mai 
multă, decâtă cincizeci de fețe bolnăviciose. Invățați-le 
a purta papuci buni și tari. Invățați-le a cumpăra bine 
și a se încredința, ori de consună cBcululă. Invățați-le, 
că chipulă lui Dumneijeu prin strângere prea tare se 
pdte numai strica. Invățați-le încredere in sine, ajuto- 
rulă propriu și spirită pentru lucru. Invățați-le, că ună 
meseriașă de trăbă in cămașă, chiar fără ună centă in 
avere, este mai vrednică decâtă o duzină de pierdevâră 
nobili, cari suntă bogată imbrăcațl. Invățați-le grădină- 
ritulă și plăcerile naturei libere. Dăcă aveți de unde, 
invățați-le și musică, pictură și alte arte, aveți insă tot- 
deuna aminte, că aceste suntă lucruri secundare. Invă- 
țați le că plimbările pe josă suntă mai bune decâtă cele 
in trăsură și că florile sălbatice suntă fdrte frumăse pen
tru aceia, cari le priveicO cu atențiune. Invățați-le a 
urî aparența și decă 4ic0 da său ba, să și cugete totă 
astfeliu. Invățați-le, că noroculă în căsătoriă nu depinde 
dela aparența exteriără, nici dela banii bărbatului, ci 
simplu numai dela caracterulă acestuia. Dăcă le-ați 
instruită in aceste tote și dăcă le-au precepută, atunci 
sosindă vremea, lăsați-le să se mărite; ele voră nimeri 
apoi calea potrivită.

Necrologă. — Hagi Vasile Frigătoru în etate de 
74 ani după o scurtă suferință, s’a săvârșită din vieță, astărjl 
Sâmbătă la dra 1 diminăța. Trista sa soțiă, soră, socrii, 
fii, fiică, ginere, nuroră, nepoți, nepăte, cumnațî și cum
nate, pătrunși de cea mai adâncă durere, răgă atâta pe 
amici câtă și pe cunoscuți să binevoiască a asista la ce
remonia funebră, care va avea locă Duminecă 8 Noem
vre, ora 1 p. m., în biserica sfinții Archanghell Mitocă. 
Cortegiulă funebru va porni dela domiciliulă defunctului, 
strada Brașoveniloră. tratați, 7 Noemvre 1887.

Zidurile dela lerusalemu. Societatea ortodoxă 
din Bale (tina, ală cărei președinte este marele duce Ser- 
giu al Rusiei, a procedat acum in urmă la săpături făcute pe 
terenulă cedată Rusiei la lerusalemă. S’au descoperită 
resturile vechiului zidă ală acestui orașă, precum și lo
cuia porțiloră practicate în acestă z^dă și prin cari se 
crede că Isusă Christosă a fostă condusă la Golgota.

NOU ABONAMENTU
la

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Cu I Octomvre 1887 st. v., s’au începută unft nou 

abonament A pe triluuiulfl Octomvre, Novembre și 
Decemvre la care învitămtl pe toți onorații amici și spri
jinitori ai foiei nostre.

Prețuia abonamentului :
Pentru Austru-Uiigaria: Pentru România și străinătate:

pe trei luni 3 fl. pe trei luni IO franoi
„ șăse „ 6 „ „ ș6se „ 20 „
„ unu anu 12 „ „ unu anu 40 „

Abonarea se p6te face mai ușorii și mai 
repede prin mandate poștale.

Abonațilorti de păn’acum li - se recomandă 
a însemna pe cuponă numărulu fâșiei sub care 
au primită diarulti.

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

Editori) și Redactoră responsabilă: I)r. Aurel Muresiann.

telnea cu Ienache, care totu mai multă îlu înstreina de 
Măruță.

Adi așa, mâne așa, pană când Mateiii fără să’șî 
mai dea semă de ceea ce face, s’a învoită cu propune
rile lui Ienache.

Destrea s’a hotărîtă, s’a hotărîtă și diua legoduei 
si diua cununiei.

Tote erau puse la cale,
Scutarulii Dumitru avea sâ plece a doua (li sâ-și 

aducă fata, sâ o vadă Mateiu, și decă îi va plăcea, să 
facă și logodna și nunta de-odată.

* *
Mateiu venea cu Ienache dela scutarulu Dumitru 

si mergeau împreună prin satu. In urina lorii venea 
logofătulu Nicolae.

Ienache era veselii și se uita în drepta și în stânga, 
îsl lua pălăria din capii și saluta pe toți câți îi eșiau 
înainte ca și cum ar fi voită să le spună că logofătulii 
a făcută unii pasă mare. Mateiii din contră mergea 
cu capulit în pământii și îi era par’că greu cum se 
uita lumea la elu, căci elii credea că lumea scie unde 
a fostă și scie și ce a vorbita și ce a pusă la cale.

In sfîrșită, după ce cutreerară sătulă dela unu 
capu la celălaltfi, ajunseră la casa lui Ienache și in
trară cu toții.

Ienache spuse nevestei sale, să le pună ceva de 
mâncată și să le aducă puținii vină pentru voe bună.

Tote se făcură păn’ai da în palme, căci Stanca 
era femeie harnică.

Se aședară la masă. Mateiii ședea în fruntea 
mesei și nu’i sta rău, căci pentru astă seră elu era 

’persona cea mai de cinste, șî-apoi, numai ce’i drepții, 
cine se hotăresce cum s’a hotărîtă astădî Mateiii, nici 
nu pote sâ șeadă airea.

Se uitau unulu la altuia, der nimenea nu elicea 
nimicu.

Intr’aceea Stanca, nevasta mașinistului, aduse pc 
masă o ciorbă de pui și câtă dâdii cu ochii de Mateiii, 
îi disc:

Să fiă într’unii ceasu bunul" apoi puse ciorba pe 
masă și întinse mâna logofătului.

— Să te audă Dumnedeu! — grăi seriosit Ma
teiu și apucă mâna Stanchii. Atâta (lise logofătulu, și 
când dise aceste vorbe, nici nu s’a uitata la ea în față.

Masa era pusă, căci după ciorbă Stanca aduse și 
celelalte ce suntu de lipsă pentru o cină, se aședâ și 
ea pe unii scaunu și cu toții începură a mânea. Nu 
vorbiră altceva în timpulu mâncărei, fără numai despre 
bunătatea ciorbei.

După ce mântuiră, ce avură pe masă, urmă o 
friptură de oie, urma apoi vinii și cu vinulii începu și 
vorba, căci unii prinseră curajii, tr lui Mateiu îi mai 
fugiră gândurile.

S’a închinată întru sănătatea și fericirea lui Ma- 
teiă și tocmai acesta i-a stricată voia ce’i venise. Nu’i
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■Jnxsjlu la bune do Vlena Bursa <le Bueuresel.
din 20 Noemvre st. u. 1887.

Rentă dc auri o’,0 ... 98 60 
Rentă de hftrtiă 5’/, . . 98.60 
împrumutul^ căilorfl ferate 

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

lorfi ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) ... 95 — 

âmortisarea datoriei căi- 
Jorfl ferate de ostil ung. 
(2-a emisiune) ....-----

âmortisarea datoriei căi
lor 5 ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) . . . .112 25 

Bonuri rurale ungare . . lt'4.50 
Bonuri cu el. d6 sortare 1C4.25 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă............................ 104 25
Bonuri cu ci. de sortare 104 25 
Bonuri rurale transilvane 104 40

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

vină ung.........................99.—
Împrumutul^ cu premiu

ung.................................. 122 90
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123.25 
Renta de hărtiă austriacă 88 — 
Renta de arg. austr. , . 81.10

I Renta de aură austr. . . 111 70 
Losurile din 1860 . . . 134 50
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................  888 —
Act. băncel de credită ung. 282.— 
Act. băncel de credită austr.273.70 
Argintulă —. — Galbinl

împărătesei ................5 93
Napoleon-d’orI .... 9.95
Mărci 100 împ. germ. . . 61.72 
Londra 10 Livres sterlinge 125 25

Cota oficiala de!a 8 Noemvre st. v.
Cu mp.

Renta română (5%).
Renta rom. amori. (5°/0)

93'/2
96-

> convert. <6°/0) 91 —
împr. oraș. Buc. ^20 fr.) 34—
Credit fonc. rural (7°/e; 105—

> l! >> (5°/o) ■ 91»/*
» » urban (7°/0’> 103—
• . (6»/0î • 96—
> . > (5°/01 • 87*/a

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

c > > Națională —
Aurii contra bilete de bancă . . 14.1/l
Bancnote austriace contra aură. . 2.03

1887.
vând.

9P/3
97—
92—
36 —

106—
921/*

104—
97—
88>/a

15.—
2.04

Cn.'su'ii ptețoi Brașovu
din 22 Noemvre st. n. 1817

Bancnote românesci . . . . Cump. 8.63 Vend, 8.66
Argint românesc ... a * 8.55 • 8.60
Napoleon-d’orI..................... a 9.89 > 9 95

11.22 • 11.25
Imperiali.............................. , » 10.21 » 10.26
Galbeni.................................. > 5 89 > 5.92
Scrisurile fonc. «Albina» 6°/0 t > 101.— * 102.- -

n ' n 5°/0 • n 98.— 99.—
Ruble Rusesc!..................... > 110.— • Iii.1/,
Discontulă ... » 7— 10°/8 pe ană.
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DICȚIONARU 
germano-românu 

DE

THEOCHAR ALEXI
A NOUA EO2A de EXEMPLARE.

Opti aprobafu de Ministeruln Instrucțiunai Publice 
alu României sub Nr. 11,230 din 27 Octonivre 1866.

Agreații de Maiestatea Sa Carolu I. Regele Româ
niei, conformă notei înaltului Seu Cabinetu din 26 (8) 
Decemvre 1866.

Se află de ventlare la tote librăriile notabile.

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

celelalte suntii contra-făcute. t>—12
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Sosirea și plecarea trenuriloru și posteloră în Brașovu,
I. Plecarea trenurilor^:

1. Dela Brașovu la Peșta:
Trenulă de persbne Nr. 307: 7 ore 20 de minute săra.
Trenulă mixtă Nr. 315: 4 ore 01 minută dimineța.

2. Dela Brașovu la Buouresoi:
Trenulă accelerată Nr. 302: 5 ore 37 minute dimineții.
Trenulă mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după ametjl.

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

Trenulă de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amătp.
Trenulă mixtă Nr. 316: 9 bre 52 minule sera.

2. Dela Bucuresci la Brașovă:
Trenulă accelerată Nr. 301; 10 ore 12 minute săra.
Trenulă mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minule după ameijl.

A. Plecarea posteloru:
<i> Dela Brașovă la Ileșnovii-Zernescl-Branii: 12 bre 30 min. după ainet}/
/-) „ „ Zizintl: 4 bre după amădi.
c) „ in Secuime (S. Georg!): 1 oră 30 minule nbptea.
<i) fl ,, la Fugărații: 4 bre dimineța.

fl „ la Sdcele'. 4 bre diminela.
B. Sosirea posteloru:

a) Dela Reșnovii-Zernesci-Branii la Brașovă : 10 bre înainte da ametji.
b) fl Zizinft la Brașovă: 9 ore a. m.
c) Din Secuime la Brașovă: 6 bre sera
d) Făyăra^u la Brașovă: 2 bre dimineț.i.
e) fl Săcele la Brașovă: 6 bre 30 minute sera.
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AMICULU FAMILIEI, piară belef risticu și enciclo- 
pedică-literaru cu ilustrațiuni, Cursulă XI. — Apare 
In 1 și 15 di a lunei in numeri de câte lL/2—2*/a cole 
cu ilustrațiuni frumbse; și publică articlii sociali, poe- 
siă, nuvele, romanuri, suvenir! de călătorii ș. a. — 
Mai departe tracteză cestiuni literare și scientifice, cu 
reflesiune le cerințe’e vieței practice; apoi petrece cu 
atențiune viăța soc-.Jă a Rcmăniluru de pretutindenea, 
precum și a celorlalte popcrațiunl 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 tofti nisuesce a întinde tuturora indi- 
vidiloră din familia o petieeere nobilă și instructivă. 
— Prețulă de prenumerațitrne pe anuiă intregă e 4 II. 
pentru România și străinătate 10 franci — lei noi, 
plătibili și în timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN Revistă bisericesc!!, scolastică 
și literară. Cursulă XIII. — Apare in broșuri lunare 
de câte 2'5—31/, cole; și publică articlii din sfera lu- 
turoră sciințeloră teologice și intre aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, seibători și diverse ocasiuni, — 
mai departe studii pedagogice, didactice și seientifice- 
iiterari. — Prețulă de abonamentă pe anulă intregă 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei noi, plă
tibili și în bilete de bancă și in timbre poștali.

A se

C.
originală. —
— de Pau-

i

ile „CÂNCELARIEI HEfiRDTni,“
— SE.UJVAB. — ’

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

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

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

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

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

Carmen Sylva. Prelegere publică ținută in sadele 
gimnasiului din Fiurne prin Vincețiu Nicoră prof. gim- 
nas. Cu porfretulă M. S. Regina României. Prețuia 
15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. Ună volumă
103 poesii bine alese și a-

parandiali), a invățătoriloră și a altoră bărbați de scălă, 
de V. Gr. Borgovană, profesoră preparandială. Pre
țulă unui esemplară cu porto francată 1 fl. 80 cr. v. 
a. In literatura nâstră pedagogică abia aflămă vre-ună 
opă, întocmită după lipsele scâleloră nâstre în măsura 
în care este acesta! pentru aceea îlă și recomandămă 
mai alesă Directoriloră și invățătoriloră ca celoră in 
prima liniă interesați.

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

Manualu de Gramatica limbei române uentru sed- 
Icle poporali in 3 cursuri de Maximă Popă profesoră 
la gimnasiuiă 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 funebra!!, ur-
Prețulă redusă (dela 1 fl. 20 cr. laj 60 cr. mate de iertăciuni, epitafiă s. a. Prețulă 50 cr.

Trandafiri și viorele, poesii poporale culese de Carte conducătore la propunerea calculărei în 
Ioană Popă Reteganulă. Ună volurnă din 14 cdle. scola poporală pentru învățător! și preparam}!. Broș. 
Prețulă 60 cr.

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

Apologia. Discusiuni filosofice și istorice maghiare

de 102 pagina, cuprinde 
rangiate.

1. scrisă de Gavrilă Trifu, profesoră preparandială. 
Prețulă 80 cr.
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codrului. Balidă

de Georgiu

de Georgiu

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

Puterea amorului. Nuvelă i'.oiina C. Z. R.. 
vinară. Prețulă 20 cr.

Idealulu pierdută. Nuvelă originală de Paulina 
Z RovinarO. Prețulă 15 cr.

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

Fontâna dorului.
Simu. Prețulă 10 cr.

Codrenu craiulu
Simu. Prețulă 10 <r.

Elu trebue să se însore. Nuvelă de Matia Schwartz 
traducere de N. E. Negruțiu Prfț"lă 25 cr.

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

Numerii 76 și 77. Narațmne istorică după Waehs- 
mann, de Ioană Tanco. Prcțhlă 30 cr.

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

privitore la Romani, invederile și rectificate de l)r. | ciuni .ș cântări bisericești forte frumosă ilustrată. Pre- 
Gregorin Silași. — Partea I. Paulă Hunfalvy despre țulă unui esemplară broșată 40 cr. legală 50 cr. le- 
Cronica lui Georg. Gabr. Sineai. Prețulă 30 cr.

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

Biblioteca Săteanului Românii Cartea I. II. III.
IV. cuprin<}endă materii forte interesante și amusante. 
Prețulă la tote patru 1 fl., câte una deosebită 30 cr.

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

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

Economia pentru scolele
II. Prețuia 30 cr.

îndreptară teoretică și 
mentulu intuitivă in folosulă

Tipografia ALEXI, BrașovO.

popor, de T. Ro.șiu.
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Ed.

practicii pentru inveță- 
eleiiloră normali (pre-

gafă in pânză 60 cr. legată mai fină 60, 80, 90 
1 II-, în legătură de luxă 1.50—2.50.

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

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

Visulif Prea Sântei Vergure Maria a Nă&cetorei 
de D deu urmată de mai multe rugăciuni frumbse, Cu 
mai multe icbne frumbse Prețulă unui esemplară 
espedatu franco e 10 cr.. 50 esemplare 3 fl., 100 esem- 

[plare 5 fl. v. a.
Epistolia D. N. Isusu Christosă. Prețulă unui 

esemplară legată e 15 cr.

cr.
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