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Brașovu, 12 Noemvre 1887.
Adl prlmimă o nouă corespondentă din Viena dela 

unO alto corespondentă.
In cele ce ni se scriu, ni se înfățișez.! opiniunea 

publică din capitala monarchiei austro-ungare despre ati
tudinea delegațiunei „ungare.11

Opiniunea publică e defavorabilă Unguriloră dela 
putere. S’au convinsă politicii și bărbații de stată ai 
Translaitaniei, că delegațiunea ungară a devenită delega- 
țiune esclusivă maghiară, că poporele nemaghiare suntă 
nedreptățite, că vocea loră e înăbușită. In aslfelă de 
stare anormală, delegațiunei „ungare11 nu i se pole re- 
cunăsce legalitatea, fundă o representanță ori o espresiune 
a minorității, ăr nu a maiorității sdrobitore a popula- 
țiunei.

Opiniunea pubiică în partea de dincolo a monar- 
chiei e convinsă, că în curăndă Ungurii dela putere se 
voră trecui din beția ilusiuniloră și visuriloră loră in ade
vărata realitate.

£tă ce ne scrie corespondentul^ din vorbă:
Viena, 10 (22) Noemvre 1887.

Delegațiunile adunate în Viena au ajunsă la 
finea sesiuniloru ; cea austriacă s’a ’ncheiatu, pe 
când cea ungară mai așteptă promulgerea deci- 
siuniloru sancționate. Ambele delegațiuni au dată 
ansă la diferite discusiuni. Delegațiunea ungu- 
.rescă însă s’a distinsă cu deseverșire prin mani 
festaținni demonstrative și est.ravagante.

Maioritatea delegațiunei unguresc! se pare, 
că s’a pregătită înadinsu pentru accentuarea 
ideiloru maghiare, ca și căid Ungaria numai de 
Maghiari ar fi împopulată. Nici o amintire na 
sa făcută de naționalitățile nemaghiare de sub co- 
rdna Stului Ștefană, ca și când nici n’aru esista 
pe pămentft.

Cu deosebire au fostă preocupați membrii 
delegațiunei de „misiunea seu chemarea națiunei 
maghiare în Orienta11. In acesta cestiune au 
fostă par exellence persdna sdu planurile contelui 
Andrâssy obiectă de căpetenie ală demonstra- 
țiunei în delegațiune. Deși s’a datu contelui 
Kalnoky un votă de încredere, dăr din sgomotbsele 
ovațiuni ce s’au adusă antecesorului seu resultă, 
că numai formală s’a votată încredere contelui 
Kalnoky și că într’adevăni simpatia delegațiunei 
ungurescl e pe partea lui Andrâssy.

Cu dreptu cuventu putemu dice, că votulă 
de încredere s’a datu contelui Kalnoky numai 

sub condițiunea, dâcă va urma căile prescrise de 
contele Andrâssy.

Acostă deinonstrațiune e forte provoc&târe. 
Maghiarii nu’șl mai aducă aminte, că contele 
Andrâssy din causa planurilor^ sale nepractiea- 
bile .și nerealisabile a trebuită să demisioneze. 
Voră ei pote s6-i facă posiția actualului ministru 
de esterne imposibilă ?

Direcțiunea, care voră s’o dea Maghiarii 
politicei esterne, nu corespunde și nu pote co
respunde chiămărei monarchiei austro-ungare!

Contele Apponyi a accentuată în delegațiune, 
ca politica externă a monarchiei austro-ungare 
trebue să-și acomodeze activitatea sa „misiunei 
națiunei maghiare11 și monarchia trebue să ia 
conducerea popdrelorfl balcanice în mâna sa, căci 
acesta o recere „chiămarea națiunei maghiare11. 
Aceste propuneri s’au luată cu cea mai viă plă
cere spre cunoscințâ, de cătră întrâga delega
țiune ungurescă.

Peste totă și din tdte vedernă, că acestea 
suntă ideile fostului ministru de externe, ale con
telui Andrâssy.

Der manifestațiunile acestea suntă numai ilu- 
siunl ridicule și ună politică expertă va trece 
c’ună simplu zîmbetă peste ele.

Nemulțămirea basată a popâreloru nema
ghiare e cu multă prea mare, decâtă să le per
mită. celoră dela putere a visa — căci numai 
ună visă îiă putemă numi — numai și numai 
de murele stată maghiară. Mai curendu seu mai 
târdiu se voră tredi din dulceie loră visă în adore- 
rata realitate.

Delegațiunei maghiare, căci ungară n’o pu
temă numi, pare că nici nu-i pasă de absența 
ori-cărui delegată ală popdreloră nemaghiare.....
Prin delegațiune n’a vorbită Ungaria, ci numai 
națiunea maghiară, și deci din punctă de vedere 
ală dreptului publică, trebue să-i negămă orice 
legalitate, fiindă că Românii și Slavii n’au fostă 
representanți în ea, deși Românii și Slavii com
pună maioritatea populațiunei Ungariei.

Austro-Ungaria și România.
Pilele acestea s’a ținută la Budapesta o con

ferință, privitdre la uniunea căiloră ferate aust.ro- 
române. piarului „Nene Freie Presse11 îi se co
munică în acostă privință din Budapesta ur- 
mătârele:

La direcțiunea d’aci a societății căiloră ferate aus- 
tro ungare s’a ținută în Ziua de 17 Noemvre o confe
rință a administrațiuniloră de căi ferate părtașe la uni
unea austro ungară-română și cu acăstă ocasiune, pe 
lângă afacerile interne ale uniunei, s’a discutată și a- 
supra disposițiuniloră pentru transportuiă vagoneloră-re- 
servorii, pentru că direcțiunea căiloră ferate române a 
propusă unele modificări, aslfelă că vagănele deșerte să 
nu se transporte deșerte, ea pănă acum, libere de orice 
taxă la fiecare drumă, și anume la primulă drumă, ci 
numai atunci când în aceeași relațiune a făcută același 
drumă în starea încărcată.

Deorece vagănele - reservorii, aprope fără escep- 
țiune, se esportă încărcate din România și se reîntorcă 
aci găle, primirea acestei propuneri ar oferi posesoriloră 
de vagone reservorii din România avantagie de care 
vagoaele ce se ducă din Austro-Ungaria în România mai 
totd’auna pentru a fi încărcate cu petroleu, spirtu etc., 
numai in rare cașuri s’ar pute bucura.

Der afară de acăsta, fiindă că propusa modificare 
a acestoră disposițiuni este in contrazicere cu acele dis- 
posițiunî, care suntă in vigăre pentru traficulă internă 
ală Austro-Ungariei, propunerea administrațiunei căiloră 
ferate române a fostă respinsă de maioritatea Conferinței, 
din care causă representanții căiloră ferate române au 
pusă în perspectivă denunțarea disposițiuniloră esistente 
pentru transportuiă vagoneloră-reservorii.

Conferința a mai hotărită să se primâscă unele 
stațiuni noue în tarifulă unionistă, să se facă tarife escep- 
ționale pentru mai multe articole și să se emită favoruri 
de reespedițiune pentru transporturile de cereale in ma- 
gasia agricolă din Innsbruck.

Proiectul u de lege pentru urcarea 
dărilorQ.

Comisiunea financiară a camerei deputațiloră un
gurescl a desbătută proiectulă de lege prin care se urcă 
darea de consumă pe vină, pe carne, pe zachară și 
pe bere.

Raportorulă Hegediis Zise că proiectulă intenționăză 
o sporire a venituriloră statului cu 3.600,000 fi., precum 
speră guvernulă. Raportorulă găsesce că nu e esagerată 
aceslă sporire a dăriloră.

Horanszky respinge proiectulă, fiindă că totă nu 
se voră regula finanțele. Mai alesă nu pole elă să-și 
dea votulă pentru sporirea dării pe carne. Der și pro- 
ducțiunea vinului e amenințată de crisă și decî nu e cu 
cale a spori nici darea de consumă pe vină.

Wahrmann primesce proiectulă, fiindă că prin cru-

FO1 LETON U.

Cosmogonia.
Mai ți săra, precum amă comunicată, d-)ă Michailă 

Pauliană a ținută prima conferință astronomică, in care 
a vorbită despre nascerea Universului (Cosmogonia), g

Pănă ce vomă pute publica întrega disertațiime a 
eruditului conferențiară, amă găsită cu cale să dămă pen
tru astăzi ună resumată ală conferință după notele ce 
amă putută lua.

Domnulă Pauliană șî a începută conferința prinlr’o 
întroducțiune in care arată, că atunci când se chiamă 
sciința ca să explice formațiunea lumei numai prin sin- 
gurulă jocă ală forțeloră naturei, depărtândă intervențiu- 
nea divină pănă la cele din urmă limite, [ rin acăsta ie 
aduce o lovire în cele mai respectabile sentimente și cade 
vechia demonstrațiune a esistenței lui Dumnedeu, dedusă 
din minunile cerului: Coeli enarrant gloriam l)ei.

Spiritulă omenescă e făcută de natura lui să caute 
toldăuna o explicațiune a fenomeneloră ce se petrecă în 
Universă, și sciința prin cele mai convingătăre probe a 
demonstrată omului, că ceea ce numimă noi ceră. 
totă acăstă imensă boltă ce o vedernă deasupra năstră 
este ună efectă de perspectivă aeriană, tăte astrele și tăie 
stelele strălucilore suntă o materiă condensată și deve
nită incandescentă întocmai ca ferulă supusă lovituriloră 
de ciocane.

Dăcă spiritulă sciințifică — Z*ce conferențiarulă — 
își impune drepturile sale pentru esplicarea fenomeneloră 
naturei depărtândă orl-ce ideiă de supra-naturală,— spi- 
ri'ulă filosofică îșî impune și elă drepturile sale în ace
lași timpă, spre a concilia tendințele sciențifice cu no
țiunea superidră a unei Provedințe, arătându-ne că s’au 
găsită filosofi, cari au trebuită să se smulgă câte-odată 
din cerculu preocupațiuniloră materiale și să se înalțe 
cu cugetarea șj cu admiraliunea asupra luminei dilei, 
asupra acestui sdre afâfă de radiosă, ce ne trimite lu 
mină și căldură animândă natura intrăgă, asupra miria- 
deloră de stele, cari, sub formă de puncte luminose, im 
podobescă cu multă grația bolta cerescă, asupra regula
rității cu care noptea succede clilei, asupra mișcărei atâtă 
de regulată a astreloră și asupra reîntdreerei loră la 
punctulă de plecare; și după ce prin comparațiune sta- 
bilescu ordinea ce esistă în sistemulă nostru planetară și 
la celelalte corpuri cerescl, conchide în fine, că o ase
menea ordine nu putea fi altceva decâtă numai opera 
unei Inteligențe superiore, din care a trebuită să derive 
și Inteligența năstră.

Aci d lă Pauliană ne spune :ă nu riscămă să fimu 
inșelațl, admițendă cu filosofii esistența unei Inteligent! 
superidre, raportândă la ea totă splendorea Universuiui 
fiindă că totuși o să ne întelnimă cu ea în Cosmogonia, 
adecă la esplicarea nascerei Universului; insă spiritului 
omenescă nu-i place să se întelnescă cu ființa supremă 
decâtă numai acolo unde iciința nu mai pote să lă satisfacă.

Conferențiarulă Zice că s’au găsită spirite, cari să 
afirme, că sciința este o armă cu care cineva păte nega 
es:stența lui DumneZeu. Atestă aserțiune sciința a tre
buită să o respingă ca nefundată, căci altmintrelea ar 
trebui după acele spirite să admitemă, că astrele și tote 
minunile naturei nu suntă altceva, decâtă n sce efecte 
ale hasardului (ale înlemplârei), că Inteligența nostră nu 
ar fi altceva decâtă materiă care s’ar fi pusă prin ea 
însăși să cugete. Omulă ar redeveni ună animală ca 
iote celelalte, și ca și ele, va muri, după ce mai ântăiu 
ișl va fi îndeplinită funcțiunile de nu'rițiune și reproduc- 
țiune fără să fi urmărită vre-ună scopu in viața lui.

In fine d-lă Pauliană termină Ztcăndă, că veri de 
câte ori s’a produsă câte-o revoluțiune in sciințe, nega- 
^'unea ființei supreme nu a putută nciodată fi adusă de 
sciință, și aci ne citesce următorulă pasagiu din tra'a- 
tulă, de Cosmogonia ală d-lu> b'ay care vorbesce as|felfl ;

> Nu este adeveratu că sciința vre-odată a ajunsă 
prin ea însăși la acesta negațiune. Negațiunea se pro
duce la unele epoce de luptă în contra instituțiuniloră 
trecutului. Astfelă găsimu câțiva filosofi athei la că ■ 
derea vechei societăți greco-romane, la finele secululu- 
XVlII-lea și pote chiar astădi, pentru că intră în ge- 
niulu luptei de a căuta se se sdrotdscă arma, chiar în 
mâna adversarului. Incetându lupta, numai decâtă spi
ritele se întorcă la veritățile eterne, spăimântate în fondă 
că le-a combătută așa de multă timpă. Una din cele 
mai admirabile întorceri de feliulă acesta, este votulă prin 
care conventulă francesu a declarată în 7 Maiu 1794, 
că națiunea francesu recunosce esistența ființei supreme,• 
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tare și prin împuținarea cheltuelilorQ nu se potO suporta 
sarcineie statului. Trebue sg se folosescă isvdrele ce 
stau la disposiliun», ca zacharulă, vineți) și berea. Spo
rirea dării de consumi), carne nu e corectă, der o vo- 
teză de astă dată.

Ministrulh Tisza încă e de părere că cu așa m1.)- 
loce mici nu se regulezi finanțele. Sanarea răului Ire- 
bue să se încerce in prima liniă prin sporirea dăriloru 
indirecte și numai atunci se p6te merge mai departe, 
când cu acești mijloci nu va dispăre deficit ulh.

Au mai vorbită și alții mai toți pentru proiectă, 
care a fostă primită de comisiune.

Prințul a Bulgariei (latii în judecății.
Agentulă din Pesta Philipp Waldapfel a îmânatiȚ 

prin advocatulă său, tribunalului civilă de acolo o acu- 
sațiune contra prințului Ferdinandu ală Bulgariei, precum 
și contra contelui Eugen Zi -hy, prin care cere *ă i se 
plătăscă suma de 10.000 11.

In acusatiunea sa, Waldapfel dice, că atălă con
tele Eugen Zichy, câtă și prințulă Eerdinand i-au pro
misă o bună ră p'ală pentru pa.șii întreprinșl de ele, 
Waldapfel, în interesulă alegerei prințului Eerdinand ca 
prință ală Bulgariei.

Tribunalulă decise asupra acestei acusațiunl ast- 
felă: Acnsațiunea lui Philipp Waldapfel se respinge din 
oficiu, dedrece în privința contelui Eugen Zichy nu s’a 
espusă în deajunsă basa de dreplă, pe când în privința 
prințului ală Bulgariei tribunalulă de aci trebue să se 
declare din oficiu ca incompetentă.

Așa stă lucrulă. Se vede că și alegerea prințului 
Bulgariei s’a făcută cam ca alegerile du laie ungurescl.

SOIRILE Q1LEL
Duminecă, in dina de SS. Aihanghelî Miehailh și 

Gavrilă, s’a săvîrșitu in cotnunaj Guta rîului de lângă 
Sibiiu sfințirea unei noue biserici potnpose românesc!. 
Nici 30 de ani nu suntu de când s’a concepută ideea 
cjidirei acestei biserici, er basa fondului s'a pusă numa1 
mai târdiu prin d-lă jude din Sibiiu Petru Roșea, care 
pe atunci era in terculă respectivei comune inspecloră 
districtuală. S’a continuată apoi sporirea acestui fondă 
cu atâta zelu, incâtă sub îngrijirea d ini 1. ll.umia, di- 
rectorulă seminariului din Sibiiu, care pe atunci se afla 
în fruntea piolopresbiteratului de astădi ală Săliștei, (on
dula bisericei a crescută la considerabila sumă de 30 de 
mii fl. Biserica ce s’a edificată din aceslă fonfii corăs- 
punde prin frumsețea ei unei biserici catedrale. Prin 
acesta Românii din Gura rîului nl-au dală încă o do
vadă despre adevărulă devisei: „voesce și vt i pute!» Ei 
potă să fiă mândri de marele actă ce l’au săvârșită. La 
ceremonia sănțirei bisericei loră a luată parte și Escelența 
Sa Metropolitulă Mironă Romanulă, asistată ie numeroși 
preoți. ’I s'a făcută primire strălucită. — Amă dori ca 
și rentru șc61e să se lucreze totă cu același zeiă, pen
tru ca să ridicăină școle monumentale.

—x -
Numerulu școlariloră români, cari au cercetată 

scitele industriale subvenționate de universitatea săsescă, 
este: la șcăla industrială din Brașovă 14-9, la cea din 
Sighișără 1, la cea din Mediașă 1, la cea din Sibiiu 24, 
la cea din Orășlia 33, la cea din Sebeșă 9, la cea din 
Cohalmă 2, ia cea din Agnita 2, la cea din Bistrița 17; 
cu totulă 238

Din incidentală jubileului de 50 de ani ală Papei, 
au plecată Lunea trecută d n Budapesta 500 de persone, 
ca să lă felicite. Intre aceștia se allă pe lângă mai mulți 
membri de ai clerului roinnno-eatolicii in trunte cu pri
matele dela Strigonă, și ună însemnată numără de laici, 
bărbați și femei, Breslinția Sa Episcopală Szabo din 
Gherla încă s’a dusă să-lu felicite in numele gre- o-ea- 
toiiciloră din diecesa sa.

Adunarea generală de tomna a comunității de avere 
s’a ținută, după cum scrie „Fiiia Diecesaiiă* din Caran- 
sebeșă, Joi in 5/17 Noernvrie a. e., in presența fișpamdui 
lakabll’y, ca comiseră guvernială, sub piesidiulă d-lui Ge
nerală Traianu Doda, parlicipândă la ea 89 de repre- 
sentanți. In loculă reposatuiai vice-președinte losilâ Se- 
racină s’a alesă d-lă membru ală comitetului llie Curescu; 
apoi de membru efectivă in comitetă: d-lă prof. prep. 
Patriciu Drăgălină; er de membru suplentă [uliu Musta, 
parochă în Glimboca. — S’au alesă mai departe de ad 
latus la oficiulă de economie cu rangulă de proloforestier : 
d-lă losif Girări; de forestieră pentru cerculă Caranse- 
be.șh : d-lă Rudolf Szollosy ; de revidentă ală rațiociniiloră 
in loculă răposatului Petru Babeu; d-lă Aurelii Marină, 
in fine de practicantă de foresUerie d-lă academistă abs.: 
Aurelă Popescu.

—x—
In Deșiu a murită văduva Andreiu Rusu în etate 

de 104 ani.
—x—

In capitala »Kulturegylet“-ului ardeleană siguranța 
publică stă câtă se pite de rtu. Poliția nu mai pote răsbi 
cu infrenarea multeloră hoții ce se comită Qiarele uu- 
guresci de acolo constată mereu lipsa de ordine și ceră 
îmulțirea polițiștiloră. Abia decă suntă trei săptămâni, 
de când s'a comisă ună mare furtă prin spargere și etă 
acum a’lulă e la ordinea dilei in convorbirile cetățenilor!) 
din^Clușă. Luni sera, intre orele 7—9, pe când o feineeă 
proprietară de acolo era dusă la teatru, nisce necunos
cut! intrară m cur tea ei, sparseră terestra dela o casă și 
intraiă înăuntru, furară 500 fl. bani gata și mai multe 
bijuterii prtțidse. Paguba se socotesce in 2000 fl.

Cetimă in „Voința Națională*: Ni se scrie din Ră
riși), <ă d-ș<$ra Maria Bilcescu, fiica d-lui D. Bilcescu 
directorulă băncii naționale din B îcuresel, a trecută in- 
tr'ună modă forte str.ilneiforă esamenulă de li 'enlă în 
dreplă. S’ ii prezentată 528 candidați printre cari d-ra 
Bslee-cii a dobândită ânteiulă locă. ceea-ce este unii suc
cese fără seamănă pentru streini, de aceea profesorii au 
și adusă tinerei nosfre compatr dte cele mai căldurose 
felicitări. Felicitămh pe linera ilustră compatriolă, care 
face multă onore țării sale și bucurie familiei 1

La plângerile evreului Nalhan, despre cari făcurămă 
amintire in immărulă de eri, răspunde „Koloz>’>vai“, di- 
cendă că „Maghiarilor". de confesiunea lui Moise0, pen
tru aceea nu ll-s’a dală unt) loch mai alesă intre confe
siuni cu ocasiunea presentărei acestora înaintea Maiestății 
Sale, fiindh-i’ă ci nu s’au presentath ca confesiune, in 
numele loră nu capulă bisericei a vorbită, ci Horovitz, 
care n i este rabini). — Bucuria d-lui Trefort de noua 
descoperire: Maghiari de confesiunea lui Moise I

— x—
La poșta din Galszecs, in Ungaria de nordh, s’a 

constatată lipsa unei pungi cu 650 fl., trimiși din Va- 

ranno casei de economii și de credită de acolo. Con- 
ducloruhl poștei, asupra căruia cade bănui da d’a fi co
misă furlulu, s’a predată judecătoriei de cercă, care an
chetezi.

—x —
Poliția din loch, visitândă măcelăriile din Blumăna, 

a confiscată in-.ii multe cumpene false și pe lângă acăsta 
a pedepsită pe proprietarii loră.

Deur.ădile notarulu Puza din Vișeu și părintele Pe- 
trovici din Surducă s’au dusă împreună cu alții la vă- 
nătore de urși. Se așeejaseră la pândă. Deodată se ob
servă o mișcare îritr’o tufă. Părintele PetrovicI trase cu 
pușca, der spre grbza lui, n’audi morăitulh ursului, ci 
vaetele — notarului. Iih impușcase. Notarul!) e in pe- 
riculh de mdrie, glonțulh nu i s’a scosh încă de medici.

—x—
Școlarul" gimnasialii Bela Ilajos din Pesta e pre

dată judecătoriei penale, fiindh că cu o cheiă falsă a 
comisă unu furtu la ; olitechnică. Cercetarea polițienescă 
e dzja terminată. La școlară s’au găsită diferite obiecte 
technice.

Cestiuni bisericesc!.
Cetimii în „Candela41 din Cernăuți:
In ședința din 21 Octomvre a. e. a camerei deputa • 

țiloră din Viena fu primită legea congruei pentru preoți- 
mea ortodocsă de păstoriă din Dalmația și ameliorarea 
salarieloiu i-se va începe acum dela 1 lanuariu 1888. 
Acesta e mare suceesă, luândh în vedere, că ameliora
rea are se urmeze din cassa stalului și cumcă camera 
deputațilorh se compune mai-că totă din eterodocșî.

întrebarea despre unirea bisericei anglicane cu bise
rica ortodoxă se trage acum de vre-o câteva decenie și 
judecândă după starea ei de față se pote spera, că nu-i 
departe limpulă, când ea se va și hotărî definitivă. La 
incepută avea ea caractere literară și s’a văcjutQ, că 
bărbați invâțațl se interesau de densa. Teologii anglicani 
s’au încredințată, nu numai că adevârulă și antricitatea 
e in partea răsăritului ortodoxă, ci au răspicată și spe
ranța, că ortodoxia va ave unii viitord mare. De pe 
terenulh literară a trecută întrebarea despre unirea bi
sericei anglicane eu biserica ortodoxă pe terenulh prac
tică. Acesta s’a marcată mai alesă la anulă 1874. A- 
cum se facă pertractările între primii prepușl ai bisericei 
anglicane și între prepușii bisericei rusescl și grecescl. 
După datele uliime întrebarea acesta se va trata în 
scurtă timpii în sinodalii din Constantinopolă și in sino- 
dulh din Rusia, și cum se va alege întrebarea contro
versată despre canonii, el alea episcopatului anglicană, li
pirea bisericei angli, ane cu biserica ortodoxă se va so
coti sâver.șită, — cu alătă mai vertosă, fiindcă în cele 
principale înțelegerea e făcută între ambele biserici în 
privința inlrebărilorO dogmatice și liturgice.

„Societatea ortodoxă palestinenă" șl a dată la lu
mină raportiilh in privința activității sale pentru totă 
restempulh de cin-i ani, de când esistă. Intre membru 
ei este împărat ulii și îinpărăle.za Rusiei și toți ieraiehii 
bisericei rusesc!. Problema principală a societății este 
a scuti și a întări Oriodoxia in leagânuii) ei — în p:V 
mântulh celă sântă. înainte de urijirea Societății se lă- 
pâdară în reslimpă de 20 de ani 8000 de inși de orto- 
doesiă. In primulă ană ală esistinței societatea și a des
chisă patru «cole de băieți. Bent.u a ave invâțăto'l 
buni a făcută în Nazarelă ună „pension11 cu cursulh

(16.)
LOGOFETVLU MATSltr

NOVELA

— O scrisdrc dela mama! — grăi ea și scoțend’o 
din buzunaru, i-o întinse Iladei. — Imî scrie multe de 
tote de pe acasă și par’că așa’ml cade de bine când o 
cetescu! Ține de vedi și d-ta ee’mi scrie! — gătii Mă
ruță vorba, îi dedu scrisorea și se uita cu ochii plini 
de lacrimi la Rada.

Rada luă scrisorea, der o ținea în mână și se uita 
la acesta scrisore ca și cum ar fi gândită în sine: >la 
ce’mi trebuesce, decă nu sciu carte”, căci mai multă 
ar fi dat'o înderetu decâtu ar fi ținut’o.

— N'a’ți scrisorea Maruțo, căci eu n'am învețatii 
carte!

Măruță făcu nisce ochi mari ca și cum s’ar fi mi- 
rându de acesta, luă însă scrisorea, o pofti pe Rada să 
ședă josu, se puse și ea și începu se vorbescă.

— Să ți-o cetescu cu, decă’i așa, — dise ea și 
ar fi și începută se o cetescă decă Rada n’ar fi între- 
rupt'o cu vorba:

— Lasă Maruțo, lie ’ți scrie, nu se cade să sciu 
și eu ce’ți scrie. Cu tote acestea decă tocmai vrei, 
spune’mi așa pe scurtă ce se cuprinde în ea.

Măruță aruncă o privire naivă la Rada, și fără sâ 
bage de seină ce face, ceti totă scrisorea ală cărei cu

prinsă nu era cine scie ce lucru mare. Erau nisce sciri 
de acasă, cari, potă dice, numai Măruței i se păreau 
ceva deosebită. La sfârșitulă scrisorei încheia mamă sa 
cu vorbele:

„Maruțo, fii cu minte, ca Ihimnedeu să’țl dea 
norocă”.

Astfelă se încheia scrisorea și aceste vorbe îi că
deau atâfă de bine Măruței, tocmai acum în ajunulă 
plecărei sale, când avea să întovărășescă pe cocona Elef- 
tora la o viă pentru o cură de struguri.

Măruță de prima dată se depărta din satiă pentru 
ună timpă mai îndelungată și pote că decă altădată s’ar 
fi întâmplată acesta, nu i-ar fi părută așa grea des
părțirea.

Scia că mâne are se plece, scia că tote lucrurile 
suntă aședate, și dimineță de cu zori va fi pe druniu 
și gândea în sine:

„Câni ar fi de bine, decă s’ar amâna plecarea, 
căci câte-odată are zodii cocona Eleftera, der de i-ar 
veni tocmai la nopte!«.

Și pe când cetea și pe când vorbea cu Rada, Mă
ruță nu'și putea lua gândulă dela diua de mâne, dela 
dina plecărei.

>D'ar veni astă seră Mateiu*, îșl gândea ea, der 
aducendu-’șl aminte de liotărîrea lui, mototoli scrisorea, 
o băgă în sînă, și de năcazulă ce o cuprinse, par’că'i 
părea bine că mâne are să plece.

— Leliță Rado, scii d-ta că dimineță plecămu, eu 

și cocona Eleftera, adecă cocona Eleftera. și eu trebue 
să o însoțescă?”.

— Sciu Maruțo, — dise Rada, — mi-ai mai spusă 
odată, mi-a spusă și cocona. Cum se nu sciu, decă 
tn’a lăsată pe mine să fiu pe lângă casă să grijescu de 
fete și se chiverniseseu ale curței! De una... toemui 
bine că te duci, căci în săptămâna asta vine fata scu
turului și scii... par’că nu-i tocmai eu cale... — grăi 
Rada, der a fostă întreruptă de Măruță.

— De ca să nu fiă cu cale, leliță Rado? Fiecare 
face cum vrea. Treba. lui! Eu... adecă când l’am ve
detă mai ântâiu ... der nici atunci nu credeam că Ma- 
teiă ține așa de multe la inine. — Astfelu vorbi Mă
ruță eu tote că în ca simțea o mare nedumerire și’i era 
greu de totă când ilicea aceste vorbe.

Când gătâ cu vorbele, voi sg’și ia din lădița ei o 
basma. Câml deschise însă lada, tresări, se uita lungă 
în ladă și apoi trânti capaculh pe ea. Era aprope gdlă 
lada. Lipseau hainele lui Mateiu, și cum lipseau, nu 
erau haine de ajunse, ca să se umple lada pe depline. 
Numai cu hainele logofătului se umplea, par’că anume 
era croită pentru hainele duoru persone.

Tare ciudă îi era Măruței că lipsescu hainele lui 
Mateiu. Cum le îngrijea ea, cu câtă plăcere le așeija 
ea și le păstra, și acum când vedea că lada e gdlă, 
simțea și ea unu golă în inima sa.

După ce se mai liniști puțintelu, se aședâ pe unu 
scaunu și rămase par’că fără putere, căci manile și-l» 
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de patru ani nib conducerea lui A. Chesina, fostă alumn 
in Academia spirituală din Moscva. A tăcută și două 
s’ole de copile, una in N îzaretâ .și alia in BnitutO .și 
apoi încă una apropo de leru<alimfl. In tinipulă de lață 
suntă in scolele acelea 100 de băieți și la 300 de co
pile. Societatea a tăcută apoi biseriee in Mjdela (ve 
chia Magdala) și lafa, a dată 16.000 de ruble patriar- 
chului din lerusalitnă, ca să înnoiască biserica patriar- 
chală și a stată într'ajntoi â și archiinandritului Antonin 
la rădicarea biserieei în loculă btălțătii Domnului. So
cietatea s'a mai îngrijită a le ușura inchinăloriloră iu- 
sesci calea la pămenlulă celă sântă și a le asigura în- 
torcerea. inlăturândă neajunsurile, cari aveau ei să le 
sufere mai înainte. er în timpulă petrecerii Ioni în Ie- 
rusalimă să aibă unde locui Spre a le mulțimi și tre
buințele spirituale, societatea a făcută ună deposită de 
căiți religidse, eră misiunea ierusalimitenă a fostă înmul
țită cu doi membrii, cari să aibă a ține conversaeiuni 
cu închinătorii, a le face cetiri și a-i conduce in loculă 
sântă. Societatea sprijinesce și săpăturile începute în 
Ierusalimă, a cărora importanță a fostă recunoscută de 
«Societatea arheologică palestinenă«. De âceea a trimis 
bărbați invățațl la Ierusalimă, Sinai, Constantinopole și 
în alte locuri, ca să dobăndescă cunoștința monuminte- 
loră vechimii sânte •. i să culegi date despre pămentulă 
celă sântă. In fine spre a da înformațiunl publicului ce
lui mare despre pămentulă celă sântă, societatea conti
nuă a da la lumină cărți populare.

apelC*)
Presidiulă comitetului provisoriu ală .Reuniunei 

femeiloră române din Aradft și provincii*, in provocările 
esmise deodată eu listele distribuite pentru conserierea 
memhriloră, ordonezi: „a se trămile listele dimpreună 
cu tacsele ira-urse cassei consistoriale din Aradă“.

Conformă § 10 din statute, „tacsele de membrii și 
contribuirile benevole colectate pe teritorială patriei for- 
măză fondată Reuniunei**.

Pun urmare manipularea acestui fondă compete 
Reuniunei.

Conformă § 13. „Afacerile Reuniunei le indepli- 
nesce' a) Adunarea generală, b) Comitetulă. c) Oficialii**.

Conformă § 21 b) „Administrarea averei reuniu
nei" cade în compelința comitetului; și in specială con
formă §. 25 nr. 2. ‘Cassieraare de a țină evidența re
gulată despre averea Reuniune.."

In urma aeesloră dtsposițiunî a statuteloră, ordo- 
națiunea de mai susă este în contradicere cu statutele 
Reuniunei.

Din acea ordonațiune se vede indigetată desființa
rea Reuniunei, care abia e in stadiuiă de înființare: 
fiindă a se administra averea Reuniunei prin eparchia ro
mână gr. or. din Aradă conformă § 27 numai după des
ființarea Reuniunei.

Esprimându-ne părerea de rău pentru ignorarea sta- 
tuleloră, nouă atâiă de prețiose: Ca să nu dămă ansă 
a se pute apli.-a §. 29 asupra Reuniunei ndsire:

Apelămă la zelulă și bunulă sâmță ală tuturora 
femeiloră române, și la ală domniloră, căroră li se voră 
fi distribuită liste spre colectare a membriloră : să bine- 
voiăsc-ă a le trimite acele dimpreună cu tacsele ineurse: 
casierei comitetului. domnei Letiția Oncu, Aradă, Pe

♦1 RugămO iote foile romănescl din patriă să bine- 
voâ că a reproduce in prețuitele loru colone acestă apelă.

'.oft uteza 1 sz care .și până acum a administrată cu 
multă z/'lil averea destulă de considerabilă a reuniunei.

Macău, în 5 (17) Noemvre 1887.
In numele majorității femeiloră din comitetulă i rov. 

ală reuniunei, și in conțelegere cu mai mulți membrii 
înscriși:

Petronela Cornea, 
membră a comitet prov. și colectantă.

SC1RÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, a «Gaz. Trans.<)

PARIS, 24 Noemvre. — Ferry și Raynal 
s’au esprimatu într’o convorbire cu Grdty, că de- 
misiunea lui ar privi o ei ca inevitabilă resolvare 
a crisci. Grevy a declarată că numai atunci va 
resemna, decă se va dovedi imposibilitatea de a gu
verna. Ei au răspunsă, că acdsta o dovedescu, de- 
orece e cu neputință sâ formeze cabinetulă.

După amedi conferi Grevy cu delegatulă ra
dicală Alaret, căruia îi declară că a luată hotă- 
rirea se se retragă. Va invita pe Ribot să for
meze ministerhdu, spre a se întruni congresulă ca 
se alegă unu nou președinte. Decă Ribot va refusa, 
atunci va ruga pe Goblet. Totodată va emite ună 
mesagiu vestindă că retragerea sa nu e voluntară, 
ci silită-

ScirI polițienesc!. Ca completare a scirei ce amă 
publicat’o deunădile despre împușcarea unui streină într’unO 
hotelă de aci, se comunică că nenorocitulă este candi- 
datulă de învățători Istvan Kolcza din Zalan.

Eri ndpte, cărăușulă llie Stroia' din Strada Șaț- 
gosă (Sehu'zgasse), rupendă stoborulă grădinei fotogra 
fului Leopold Adler aflăldre in acea stradă, intră cu doi 
cai ai săi in grădină și ii lăsă să pască. Contra lui 
Stroia s’a făcută arătare la autoritatea competentă.

Eri săra, ună cismară din Blumăna provocă înain
tea locuinței sale, in urma unei certe cu nevasta unui 
chelneri ună astfelă de scandală, îneâtă se adunară ve
cinii și mai mulți trăcătorl acolo și criticară în modulă 
celă mai desaprobătoră brutala purtare a cismaruiui. Co- 
misarulă cercului Blumăna, care tocmai mergea acasă, 
puse de atestă imediată pe escedentă, care a fostă co- 
răspundători pedepsită adl de căpitănia orașului.

Eri s’a găsită în Ulița nouă de joși nud cerceii de 
aură. Păgubașulă și-lă pote lua dela poliții.

DIVERSE.
Șerpii. — Nu fără mirare amă citită lucrarea sta

tistică a doctorului francesă Coutance, profesori dela 
sedla de medicină novală, asupra morțiloră causate de 
șerpi. Noi, cari trăirnă departe de acei teribili inamici 
ai omului, suntemă porniți a trata ca romanțe seu po
vești tragice aceste narapuni seriose. Cu tdte acestea 
ele suntă adevărate. Mii de victime pieră în fiă- are ană 
din causa mușcăturilor^ de șerpi Doctorală Coutance 
a culesă din statisticele medicale ale diferiteloră țări și 
s'a vătjuti că numai cea din Calcula, făcută de docto 
rulă Froyer, sa suie la grdznica sumă de două-deei de 
mii de victime pe ană, făcute de trei șerpi indian!: Naja, 
Bangore .și Krait. La S-ta Lucia la Antille, media vieti- 
meloră anuale de individile înțepate de Fringonoeefalo e 
de o sută optă-cjecl. Cam fotă atâta e și la Marlinica. 
Vine la răndi apoi Brasilia, Birmania, Columbia, Peru și 

nsulele Filipine. Cașurile de mușcătură de viperă suntă 
dese și in Francia și în totă Europa meridională. In 
cei din urmă șese ani, numai in departamentele Vandea, 
Loira inferioră, unde suntă forte multe vipere, s’au con
statată trei sute două deci de cașuri din care șese-<}eci și 
două mortale. Din acdsta se păte ÎDțelege terorea inspirată 
de șerpi, superstițiunile, credințele fantastice In popora- 
țiunile mai puțină culte. Cu șerpii nu se păte lupta ni
meni ș’adesea cei mai mici suntă cei mai teribili.

Epoca secerișului în diferitele^țărl ale lumei. — 
Este interesantă a arăta pe luni epoca secerișului în di
ferite părți ale lumei. Acăsta dă o idee asupra sesonu- 
lui recoltelori în diferite țări, in raportă cu temperatura. 
Ast-felă după .Economia Națională**:

In Ianuarie, secerișulă se termină în cea mai mare 
parte a districteloră Australiei și se începe în Noua-Ze- 
landă, în Chili și în câte-va regiuni ale Americei de sudă.

In Februarie, secerișulă începe în părțile dinăuntru 
ale Egiptului și in Indii.

In Martie, secerișulă se continuă în aceste două 
țări.

In Aprilie, secerișulă se face în Siria,jn Cypru, pe 
câsla Egiptănă, la Cuba, la Mexieă, in Persia și în Asia- 
Mică.

In Maiu, secerișulă se face în Asia centrală, în 
Persia, în Asia-Mică, în Algeria, în Siria, în Marocă, la 
Texas, in Florida, în China și Japonia.

In Iunie, secerișulă se face în California, in pro- 
vinciele meridionale ale Stateloră Unite, in Spania, Por
tugalia, Italia, Ungaria, Turcia, Rumelia, Rusia-Meridio- 
nală, România, Franța de miadă-di, Grecia, Sicilia, Co
lorado etc.

In Iulie, șecerișulă începe de ordinară în sudulă 
și în centrulă Englilerei, se urmeză in Statele-Unite, In
diana, Mechigan, Chio, Noua-Englitera, New-York, Vir
gina, și Canada de susă. Secerișulă este activă in Fran
cia Germania, Austria, Italia, Elveția, și Polonia.

In Augustă, continuarea secerișului în aceste țări 
și începerea în Belgia, Holanda, Canada de josă, Dane
marca.

In Septemvre, secerișulă este în Scoția, în câteva 
părți ale Engliterei, in America, în Suedia, în Rusia de 
nordă.

In Oclomvre, secerișulă grâului, ovăsului etc. în 
Sioția; aii) porumbului în America.

In Noemvre, se începe secerișulă în Africa de sud, 
în Perou, și in nordulă Australiei.

In Decemvre, se începe secerișulă în Statele dela 
Plata, în Chili și în Australia de sud.

In aceste din urmă luni, vegetațiunea năstră euro- 
pănă este suspendată și adesea solulă dispare sub zăpadă.

Necrologă. — Anastasia Rotariu născ. Popă, ca 
soțiă, Onisimă Rotariu, preotă gr. cat. și George Rotariu, 
econoină, ca frați, in numele loră și al număroșilori loră 
consângeni și amici anunță cu inima frântă de durere 
mărtea bunului său soță respective frate Teodoră Rotariu, 
invățătoră la scăla fundațională din Năsăudă, care in urma 
unui morbă îndelungată de plămâni șl-a finită cursulă 
neobositei sale vieți la 14 Noemvre 1887 la drele 10 p. 
m. în ală 55-lea ană ală etății Osămintele rcpausatulu 
se voră așeija la repausulă eternă in cimitirulă gr. cat. 
din Feldrn în 17 Noemvrie la 10 Ore a. m. Năseudu, 
15 Noemvre 1887.

Fiă-i țărina ușOră și memoria eternă.

Editori și Redacioră responsabilă: Dr. Aurel MurosiaDn.

lăsase să aterne în voia loru și cum sta astfelă, ochii 
totiî ațintiți la ladă îi ținea, și cum vedea Iada, în în
chipuirea ei apărea Mateiu totii așa dc bunu băiatu 
cum îlu cunoscuse cu ceva inai înainte, și se cugeta la 
vorbele, ce Ie-a disiî despre Mateiu, și’i părea ren că 
a rostita acele vorbe.

Rada o întrebă despre pricina neliniște! sale, er 
Măruță o privi cu ochii ei cci cam împaienginați, își 
apucă apoi verfulu dela cosiță și’lîi răsucea cu amân
două manile, și cum îlu răsucia mereu, își întorsc pri
virea dela Rada și rămase uitându-se în verfulu co
siței.

Intr’unu târdiu începu să vorbescă.
— Am vrută să’mi scota o batistă și după ce 

am deschisă lada și am vcrlut’o că este mai golă ca 
altădată..., ântâiu nu sciamu ce să credu, der îndată 
ml’am adusa aminte, — grăi ea aruncându ochii la 
Rada, — mi-am adusă aminte că lucrurile mele le-am 
asedatu într’o cerpă pentru a fi gata de plecare.

Așa (lise ea și după ce isprăvi, rămase cu ochii 
ațintiți la Rada.

— Mâne plecămă la viă. — începu erășl Măruță, 
se ridica de pe scaună, și băgând de semă că Rada 
stă în piciore, o pofti încă odată pe scaunu, er Măruță 
se puse pe marginea răsboiului, ce se afla alăturea.

— Leliță Rado, — luă vorba Măruță, —■ leliță 
Rado, scii d-ta încătrău cade via, unde mergemu noi? 
Nu vine îu partea muntelui, nu vine cătră graniță? 

Am auditu că via cade cătră Ploescî, și atunci de acolo 
ași putea da o fugă pănă acasă la noi... la noi, leliță 
Rado, — grăi Măruță mișcată. Era atâtă de mișcată, 
încâtu nu putea sta la unu locă și astfelă mai multă 
fără voie se scula de pe marginea răsboiului, merse la 
ferestră, de aci la ușe și apoi îndărătu la resboiv, și 
căuta, potu dicc, ca să liniștescă mișcarea sufletului 
prin mișcarea trupului.

Ea nu scia de ce face tote acestea. Era convinsă 
că nu mai ține la Matciă și de aceea îlu vorbea uneori 
chiar de rău, și cerca să’lă uite, der cu câtă cerca și 
își da mai multă silință pentru acesta, cu atâtă se 
siniția mai neliniștită.

Rada băga de semă că Măruță se desparte cu 
greu. Nu dise niinică la întrebarea ei, și totă răspun- 
sulu ce l’a dată a fostă ridicarea umeriloră, în semnă 
adecă că nu scie încătrău cade viia.

— Să’ml aduci struguri, -- grăi Rada mai pe 
urmă. — Am auijitu că struguri ca prin părțile acelea 
mai anevoie se găsescă airea.

— Așa am auditu și eu, — începu Măruță, ră
mase însă pe gânduri și’i venea par’că să plângă. — 
Nu sciu, lelițo Rado..., că decâteorl se desparte omulă 
ca să mergă airea, îi cade fdrte greu despărțirea. Mi-a- 
ducă aminte, de când am plecată de a casă, cum îmi 
venea să plângă și par’că unde mî-aducu aminte, îmi 
vine și acum să plângă, — dise Măruță și’i șterse o- 
chii cu t6te că lacrimi nu’i ^curgeau, ei însă i se pă

rea că’i curgă și că Rada se uită la ea și că scie d« 
ce plânge.

— Lasă Maruțo, că’i vedea ce bine are să’ți 
vină când vei fi acolo cu cocona Eleftera. Să nu credl 
că cocona are să fiă totă așa cum este acum la moșia. 
Nu. Domne fercsce I Asta ți-o spună eu ca sigură, căci 
multe am mai văijută în lume. Coconele cum schimbă 
acrulă, se schimbă și ele cu totulu. S’o scii dela mine, 
— afirmă Rada făcendu din ochi.

— Așa este, leliță dragă, — grăi Măruță, — nu 
ml-ar fi de locu urîtă de«i.... ai fi și d-ta...,der asa...
singură 1

O bucată de vreme stară ameudouă fără să dică 
vr’unft euveută și când Măruță ridică ochii din pământ, 
își întelnî privirea cu a Radei și fără să fi avută gând 
pote, începu să vorbescă.

— Am să scriu mamei acasă și te rogă pe d-ta 
să-mi dai scrisorea la primăria.

— Bine, bine Maruțo, — grăi Rada. — Scrie’țl 
scrisorea și viu eu de dimineță când va fi să plecați, 
căci și așa ara să mă scolu de dimineță, |pote îmi mai 
spune ceva cocona Eleftera. — Nopte bună! VedI de te 
culcă ca să te odichnescî bine, căci mâne mergeți totă 
diulița pănă la Bucuresci și abia sera târdiu ajungeți. 
Vedi de te odihnesce bine, căci pănă la Bucuresci nu
mai odată conăciți la Tămădău și calea’i lungă și cu 
obosdlă; decă nu dormi cum se cuvine, e o pocanie 
pe capulu tău. — Ndpte bună ! — repetă Rada și plecă.

(Va urma,}
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iĂentă. de aură 5% .
Rentă de hârtii 5% 
împrumutul ii căiloră ferate 

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

lorfl ferate de ostii ung 
(1-ma emisiune) . . . 95.—

Amortisarea datoriei 
lorii ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... —

Amortisarea datoriei căi- 
lorit ferate de ostil ung. 
(3-a emisiune) . . . .112 25

Bonuri rurale ungare . . 104 50 
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miști
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Bonuri rurale transilvane 104 40
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ung..................................  122 90

1 Rosurile 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 —. — GalbinI

împărătesc! ..................5.93
I Napoleon-d’orI .... 9.95
Mărci 100 împ. germ. . . 61.72 
Londra 10 Livres sterliuge 125.25

căi-

1887

2.03
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is.irs» de Bueuresei
Cota oficială dela 9 Noemvre st. v. 1887.

Cump. vewJ.
Renta română (5%). 93>/2 9U/a
Renta roui. amort. ț5<l/0) 96- 97—

> convert. (6°/0) 91 — 92—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 36-
Credit fonc. rural (7°/0) 105— 106—

» îf H (^°/o) ■ 913/4 92>/4
> » urban |<7°/O'i 103— 104—
» > (6%) ■ 96— 97—
» ’ (5°/W . 87’/s 88'/a

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

< * * » Națională — ——
l Aură contra bilete de bancă . . 14.-L 15.—
! Bancnote austriece contra aură

Curstslu pieței Bi așovu
23 Noemvre st. n. 1887.

Bancnote ruinau' i . . . . Cum p. 8.60 Vend. 8.63

Argint românesc................. 8.55 8.60
Hapoleon-d’or! ..... > 9.89 4 9.95

Lire turcesc!.......................... » 11.21 > 11.25

Imperiali.........................  . » 10.20 • 10.26

Galben!.................................. » 5 89 > 5.92

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

» ’ n ^°/o • îî 98.— - 99.—
Ruble RusescI..................... > 109 — > 111.—
D-scontulft . . » 7—■10°/9 pe ană.
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cu ci. de sortare 1C4.25 
rurale Banat-Ti-
............................  104 25

cu cl. de sortare 104 25
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Trenulu
Trenulu

Trenulă
Trenulă

Brașov
7J

n

11

îl

aiiiniturilorri si insertiiiiiiloru
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Trenulu 
Trenulă

Anunciuri în pagina a 
Pentru inserțiunl și reclame

IV-a linia de 30 litere garmond 11. 
pagina a III linia ;i 11. — cr 10.

voiri

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

M n v 5— 8 ii .............................. • 15°io

n n n 9—11 n .............................. • 20"o

H îi n 12—15 ii .............................. • 30")o

V ii ii 1G—20 n .............................. • 40”jo

Dela 20 de repețiri în snsu .............................. • 50\

Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni se făcu în-

și reduceri și peste cele înseninate mai snsu.

Trenulă 
Trenulă

Dela

Plecarea trenurilor!!: 
Dela Brașovu la Peșta: 

de perrone NT. 307: 7 ore 20 de minute săra, 
mixiă Nr. 315: 4. ore 01 minută dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucurescî: 
accelerată Nr. 302: 5 ore 37 minute dimineții, 
mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după ametfi.

II. Sosirea trenurilor!!:
1. Dela Peșta la Brașovu:

de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amătji- 
mixtă Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucurescî la Brașovu: 
accelerată Nr. 301: 10 ore 12 minute sera, 
mixtu Nr. 317: 2 ore 32 minute după amedl.

Plecarea posteloru:
Reșnovu-Zernesci-Branii: 12 ore 30 min. după amed . 
Zizinu: 4 ore după amecjî.
Secuime (S. Georgl): 1 oră 30 minute noptea. 
Făgărașu: 4 6re diraineța.
Săcele: 4 6re dimineța.

Sosirea posteloru:

A.
la
n
în
la
la

B.
RUșnovu-Zernesel-Bianu la Brașovă: 10 6re înainte da amedl. 
Zizinil la Brașovă: 9 ore a. m.
Secuime la Brașovă: 6 Are sera
Făgărașu, la Brașovă : 2 6re dimineța.
Săcele la Brașovă: 6 6re 30 minute sera.

AMICULU FAMILIEI, piară beletristică și enciclo- 
pedică-li te rară cu ihist rațiuni, Cursuln XI. — Apare 
in 1 și 15 di a lunei in numeri de cât-: ll/2—21/a co!e 
cu ilustrațiunl frumdse; și publică articlii sociali, poe- 
siă, nuvele, romanul-!, suvenir) de căletoriă ș. a. — 
Mai departe tracleză cesliuiii literare și scientifice, cu 
reflesiune le cerințe'e viețoi praJicc; apoi petrece cu 
atențiune vieța socială a IV mănilorJ de pretutindenea, 
precum și a celorlalte popi rațiuni din pairiă și străi
nătate ; și prin umorii dulce și satiră alesă nisuesce 
a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijele 
vieței; și peste fotu nisuesce a întinde tufuroră indi- 
viijiloră din familia o petiecere nobilă și instructivă.
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• e e • e e e e e•
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— Prețulă de prenumerațiune pe anulă intregă e 4 11. 
pentru România și străinătate 10 franci -— lei noi, 
plătibill și în timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN. Revistă biser icescă, scolastică I 
și literară. Cursulă X1U. — Apare in broșuri lunare 
de câte 21/i—3x/4 cole; și publică arii iii din sfera lu- 
turoră sciințeloră teologice și intre aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, serbălorl și diverse ocasiunl, — 
mai departe studii pedagogice, didactice și scienlifice- 
literari. — Prețulă de abonameută pe anulă intregă 
e 4 (1. — pentru România 10 franci — lei noi, plă
tibill și în bilele de bancă și in timbre poștali.

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

Puterea amorului. Nuvelă 
vinarO. Prețulă 20 cr.

Idealulu pierdută. Nuvelă 
Z Bovinaru. Prețulă 15 cr.

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

Fontâna dorului. 
Simu. Prețulă 10 cr.

Codrenu crai ui ti 
Simu. Prețulă 10 cr.

ElU trebue sâ se însore. Nuvelă de Matia Schwartz 
traducere de N. F. Negruțlu Prețulu 25 cr.

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

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

A se

de Paulina C. Z. Llo-

originală de Paulina
C.

Nuv dă
u, idealulu pierd Au 

Prețulu
Nuvelă poporală

15 cr.

codrului. Bai‘dă

originală. —
— de Pau-

de Georgii)

de Georgiu

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

poesii poporale culese de
Ună volumă din 14 cole. I

I

Probitatea în copilăria. Schiță din Uera educ-a- 
țiunei. După Ernest Legouve, membru ală academiei, 
francese. Prețulă 10 cr.

Barbu cobzarclu. 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 Aulida. Tragedia in 5 acte, după Eu 
ripide, tradusă in versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr.

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

Carmen Sylva. Prelegere publică ținută în șalele 
gimnastului dm Fiume prin Vincețiu Nicâră prof. gim- 
nas. Cu porlretulu M. S. Regina României. Prețulă 
15 cr.

Poesii dc Vasiliu Ranta-Buticescu.
de 102 pagine, cuprinde 
rangiatc. Prețulă redusă

Trandafiri și viorele, 
Ioană Popu Reteganulă. 
Prețulă 60 cr.

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

Apologia. Discusiuni filosofice și istorice maghiare 
privitore ia Romani, invederite și rectificate de Dr. 
Gregoriu Silași. — Partea I. Paulă Ilunfalvy despre 
Cronica lui Georg. Gabr. Sincai. Prețulă 30 cr.

Renascerea limbei românesc! in vorbire și scriere 
invederilă și aprețială de Dr. Gregoriu Silași. (Opă 
completă ) Broșura 1. II. și 111. Prețulă broș. 1. II. 
câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. Tote trei impreună 
costau 1 fl. v. a.

Biblioteca Săteanului Românii Cartea I. II. III. 
IV. cuprindendă materii f6rte interesante și amusante. 
Prețulă la tote patru 1 fl., câte una deosebită 30 cr.

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

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

Economia pentru scălele 
II. Prețulă 30 cr.

îndreptară teoreticii și 
mentulu intuitivă în Colosală

parandiall), a învățătorilor^ și a altoră bărbați de sculă, 
de V. Gr. Borgovană, profesoră preparandială. Pre
țulă unui esemplară cu porto francată 1 fl. 80 cr. v. 
a. In literatura nostrâ pedagogică abia allămă vreună 
opă întocmită după lipsele scoleloru nostre în măsura 
în care este acesta! pentru aceea îlă și recomandămă 
mai alesă Directori’oră și invețătoriloră ca celoră în 
prima liniă interesați.

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

Manualii de Gramatica limbei române uentru sca
lele poporali in 3 cursuri de Maximă Popă profesoră 
la gimnasiulă din Năseudă. — Manualulă acesta este 
aprobată prin Inaltulă Minisleră de cultă și instruc
țiune publică cu rescriptuiă de dato 26 AptTie 1886 
Nr. 13193. — Prețulă 30 cr.

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

Carte conducetore la propunerea calculărei în 
scula poporală pentru învățători și preparam}!. Broș. 
I. scrisă de Gavrilă Trifu, profesoră preparandială. 
Prețulă 80 cr.

Cele inai eftine cărți de rugăciuni.
Mărgăritarul!] sufletului. Carte bogată de rugă

ciuni ș cântări bisericești forte frumoșii ilustrată. Pre
țulu unui esemplară broșată 40 cr. legalu 50 
gată in pânză 60 cr. legată mai lină 60, 80, 
1 II., în legătură de luxă 1.50—2.50.

Miculu mărgăritaru sufletescu. Cărticică

cr.
9J

le-
cr.

de

•>

popor, de T. Roșiii.

co-
eo-

Ed.

practică pentru înveță- 
eleviloră normali (pre-

Tipografia ALEXI, Brașovu.

ru
găciuni și cântări bisericesc! — frumosă ilustrată pen
tru pruncii școlari de ambe secsele. Cu aprobarea 
jurisdicțiunei sup. bisericesc!. Prețuia unui esemplară 
broșată 1* cr., — legată 22 cr., legală în pânză 26 cr. 

Cărticică de rugăciuni și cântări pentru pruncii 
școlari de arabe secsele. Cu mai multe icone fru
mose. Prețuia unui esemplară trimisă franco e 10 
cr.; — 50 esernplare costau 3 11.: 100 esempl. 5 fl.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria a Născetorei 
de D-deu urmată de mai multe rugăciuni frumose. Cu 
mai multe ic6ne
espedată franco e 10 cr.. 50 esernplare 3 (1., 100 esem- 
plare 5 fl. v. a.

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

frumose Prețuia unui esemplară


