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Sâmbătă, 28 Noemvre (10 Decemvre). 1887.

Brașovu, 27 Noemvre 1887.
T6tă atențiunea cercnriloru politice e ab

sorbită ndi de soirile alarmatbre despre concen
trările de trupe rusescl la granița austr aeă.

ErI a foștii mare conferință militară în 
Viena, la care a luată parte arehiducele Albrecht 
și alți militari superiori. Foile din Viena au a- 
nunțat’o cu o di înainte dicendă că ea se va 
țin6 sub președința împăratului și că va lua 
parte la consultare și ministrulu de esterne, con
tele Kalnoky. Obiectiilu principala alu acestei 
conferințe se dtce că a fostă a chibzui măsurile 
ce ar fi a se lua față cu concentrările de tiupe 
rusesc!. Dela decisiunea acestei conterențe a- 
ternă că 6re aflase-va necesară convocarea unei 
sesiuni estraordinare a delegațiuniloru, cari vorti 
av£ să voteze creditele necesare.

„Una din foile oficidse din Pesta, „Buda
pestei- Correspondenz'1, 4ice cu privire la măsu
rile militare ce s’au luată și se voiu lua în 
Galiția :

„Administrația armatei ndstre s’a îngrijită 
totdeuna în modulă celă mai consciențiosu, ca 
monarclna mai alesă (lin partea nordică se nu 
fiă espusă la surpr.lideri. Acesta a dovedit’o 
chiar creditulu extra-ordinaru de 52‘b milidne 
votată de delegațiuni. Administrația de răsboiu 
în urma acesta n’are de gându deocamdată să 
ia măsuri nouă extraordinare s6u să cerii tină 
nou credită extraordinară, pentru care scopă ar 
fi de ilpsă a se convoca din nou delegațiunile, 
dedrece în urma v.llimeloră decisimii ministerulu 
de răsboiu nu mai pdte dispune asupra restului 
creditului de 52’b milidne. Der o asemenea 
convocare nu e luată în vedere pentru acuma.“

Vomă vedd în curendu ce pași se vorii face 
în privința aedsta. Ajunge deocamdată că în 
cercurile militare domnesce o mare agitațiune și 
că în Viena situați unea se consideră ca fdrte sc- 
ribsă. Nu mai puțină îngrijați suntu însă cei 
din Berlină, articulii foiloru de acolo suntu plini 
de pesimistnă, 6r bursa este fdrte iritată.

„Trebue să urmeze acum ori o adevărată li
niștire, ori o reală amenințare a păcii. Germa
nia stă gata și pentru casulu celă mai rău“, ex
clamă „Nationalzeitung".

„Gazeta Cruciiil declară că Rusia trebue 
său să sisteze înarmările său să dea o declarare 
oficială asupra procederii sale.

„Vossiselie Zeitung“ (jice, că Rusia și în- 
naintea ultimului răsboiu cu Turcia a începută 
mobilisarea cu cinci luni mai înainte de a de
clara răsboiulă. Nici Austro-Ungaria, nici Ger
mania nu va pută concede armatei rusescl ca să 
se folosăscă de ărnă spre a mobilisa, pentru ca 
în primăvără să o vădă trecendă peste CarpațI,

Caracteristică este mișcarea ce au produs’o 
în Paris scirile din urmă privitdre la concentră
rile de trupe rusescl. Foile parisiane au publi
cată depeși, dicendă că în Viena și în Berlină 
au produsă mare „panică11 scirile alarmătăre des
pre îngrămădirea de 200,000 trupe rusescl la 
granița germană și austriacă. Unulă din rjiăre 
aduce veisiunea, că Țarulfl de aceea a ordonată 
înmulțirea trupeloră, pentru că Austria și Ger
mania ară voi să ocupe Polonia rusăseă în ca- 
sulă unui răsboiu. Se mai adauge, că Țarulu a 
dată de scire prințului Bismarck, că dăcă Austria 
ar pretinde în modă oficială să i se dea deslușiri 
cu privire la mișcările trupeloră rusescl, den 
sulă, adecă Țarulu ar considera-o acesta ca o 
declarare de răsboiu.

piarele din Londra primescă din Berlină 
telegrame, cari spună că răsboiulă este iminentă 
între Austria și Rusia și că în cercurile politice 
germane domnesce mare neliniște din causa înar- 
măriloră Rusiei. Sc mai Țce 0 acțiune di
plomatică se va începe în curendu.

Importantă este faptulă că organulu bis-

markianu „Nord. allg. Ztg.“ reproduce în loculu 
prim articululă diarului „Fremdenblatt11 din Viena 
asupra concentrărilor^ la granița austriacă.

Unulă din 4'are’e prusiane „Preussische 
Iahrbiicher“ rjtce, că cheia crisei presidențiale din 
Francia este a se căuta în Petersburgă. Partida 
rusescă, care vrea răsboiulă, a silită pe Țarulă 
să pregătdscă lupta în contra Austriei; dăr îna
inte de a se începe lupta, ea trebuia să fiă sigură, 
că Germania va fi ținută în freu de Francia. 
La acesta însă nu s’a învoită Grdvy și de aceea 
a trebuită să fiă răsturnată.

T6te aceste sciri dovedescă câtă de mare 
este iritațiunea pretutindeni din causa atitudinei 
Rusiei. Și ca să ne întdreemă ărăși la impre- 
sinnea produsă în monarcliia nâstră, notămă că 
cu totă opfimismnlă ce l’au arătată la începută 
cercurile conducătâre din Peșta, acum recunoscu 
și ele pe deplină marea seriositate a situațiunei.

Se asigură din Pesta, că concentrarea tru 
peloră rusesc! la granița Galiției a fostă cunos
cută de mai multe săptămâni și că au fostă ur
mărite cu cuvenită atențiune din partea factori- 
loră conducători ai monarchiei. Der cercurile 
diplomatice și politice austro-ungare au crezută, 
că întrevederea din Berlină va conribui a slăbi 
încordarea. Se pare însă, că visita Țarului la 
Berlină n’a justificată în nici o privință aceste 
așteptări.

Cu tote aceste cercurile politice din Peșta 
suntu încă de credință, că se va pute afla o mo
dalitate, spre a delătura anormala situațiune, ce 
s’a creată prin îngrijitdrele fapte ce se petiecă 
la fruntariile monarchiei. De-o somațiune a pu- 
teriloră aliate adresată guvernului din Peters- 
burg încă nu pdte fi vorba, ba nici măcaru ună 
pasă diplomatică nu se scie să se fi făcută pănă 
acuma. T6te aceste voră fi reservate Țleloră 
următdre.

Cumcă în Viena mai alesă trebue să fiă 
mare îngrijirea de ună răsboiu iminentă cu Ru
sia, se vede și din împrejurarea că foile de acolo 
își dau totă silința să documenteze, că Austria este 
gata a face Rusiei cele mai mari concesiuni cu 
privire la Bulgaria. Nu i-a venită în minte 
niciodată Austriei, esclamă „N. fr. Presse“, să 
se facă protectorea Bulgariei său se pdrte ună 
răsboiu cu Rusia. Dăcă dăr numai afacerea bul
gară ar fi causa supărăriloră Rusiei, numita f6iă 
nu vede ce scopă ar avă ună răsboiu între a- 
ceste două puteri; alta ar fi dăcă Ai stria însăși 
ar fi considerată ca o piedecă ce stă în cale po
liticei orientale a Rusiei, atunci însă, (jice fdia 
vienesă, Rusia ar avă de lucru și cu Germania 
și cu întrăga putere a întreitei alianțe.

La granița rnso-austriacil.
(Coresp. part, a »Gaz. Trans.<)

Viena, 7 Decemvre n. 1887.
Sub acestă titlu a pubticită •Kolner Zeilung» din 

pena unui oficeră următorulă articula :
.Lipsa de materia, cu deosebire din publicitatea 

rusescă, face ca fiecare judecare asupra strămutărilor!) 
trupeloră rusescl la graniță să întâmpine mart greutăți. 
In Rusia nu apare, ca la noi, o listă de rangă, din care 
s’ar pute vede mișcarea personeloră militare și a ocu
pării loră, s’ar pută judeca starea garnisdneloră și a t.iu- 
peloră, și mai puțină ar fi posibilă a afla ceva despre 
districtele completare a celoră din urmă; totă așa nu se 
pote afla, ca la noi, din proiectele și discusiunile parlamen
tului, tăr;a cadreloră. și spesele pentru deosebite instiiu- 
țiunl ale armatei: fiăcare e avisată la puținteiulă. ce pu
blică guvernulă și ce mai aducă scirile din diare’e ru- 
sescl. Circumstanța acăsta e de cea mai mare importanță, 
neputendă din acestă eansă in nici ună casă decide, că 
ore strămutările trupeloră rusescl sunlă măsuri luate din 
causa considerațiunei de pace, seu sunlă introducerea 
unei mobilisări și concentrări a armatei la graniță. Mo
bilisarea nu se pole așa de ușoră efectul ca la celelalte 

mari puteri, considerândă întinderea marelui imperiu ru
sescă La declarațiunea unăi răsboiu europenă, voindă 
Rusia a sta pregătită Ia graniță, trebue de timpuriu să 
lucre, fiindă că are de l.psă timpă îndelungată pentru 
strămutarea trupeloră sale. Spre acestă scopă diplomația 
trebue să câștige timpulă și căușele, prin cari să se rec
tifice astfelă de măsuri.

Tocmai după acestă metodă s’au introdusă tăie res- 
bâiele rusescl; să ne aducemă numai aminte de măsu
rile diplomatice și militare rusescl, cu ocasiunea intro
ducerii său a pregătirii resboiului ru.»o-tnrcO. Ordinulă 
pentru mobilisarea a 6 corpuri s’a dată deja în luna 
lui Noemvre 1876;“așader ărna s’a întrebuințată pentru 
mobilisare spre a fi în primăvără urmată de declarațiu
nea de răsboiu.

Intemplându-se astfelă de strămutăvl ale trupeloră, 
e fără îndoială datoria acelui guvernă, la a cărui gra
niță se pregătescă, de a se întreba că pănă la care 
gradă să h se lase cursă liberă, fără de a lua măsuri 
contrare ?

După părerea mea răspunsulă ia acăstă întrebare 
n’are de a face nimică cu diplomația și cu îngrijirea 
pentru răsboiă; acesta e numai ună simplu esemplu de 
calculare, in primuiă locă elă privesce numărulă trupe- 
ioră concentrate în districtele dela graniță și mai de
parte liniile ferate și formațiunea terenului».

Urmează apoi discusiunea asupra numărului trupe
loră rusesci și austriaee dela graniță cu tote detailurile, 
din care resultă, că Austria dispune de-o forță de 42,200 
soldați pedeștri, 6,300 călăreți și 112 tunuri, pe de altă 
parte Rusia are o putere concentrată de 108,200 soldați 
pedeștri, 14,300 călăreți și 336 lunuri; mai departe 
apoi dice :

„Din acestă comparatiune urmeză, că trupele ru
sesc! concentrate la granița Galiției de Ostă suntă aprăpe 
de trei ori așa de tari, decâtă cele austriaee în Galiția 
de Ostă dislocate. Pe lângă forța acăita trebue să con
siderăm! pe partea rusescă și grănicerii, a căroră nu
mără de pe linia din cesliune la totă casulă se urcă 
la 6—8000 de omeni. însemnătatea principală a gră- 
niceriloră pentru militari constă intr’aceea, că Rușii și’au 
închisă prin denșii granița inlr’ună astfelă de modă, in- 
câtă ar fi forte greu de consiatată, în ce tempă au ri
dicată irupele loră prin reserve pe picioră de bătaie; 
adecă pe ce timpă se începe mobilisarea, și pe când va 
fi finită Pentru realisarea acestoră din urmă măsuri 
I niile ferate rusesc! sunlă inlr’ună mjdă forte favorabilă 
construite. Cele mai diferite linii ferate, conducă din 
Rusia de sudă spre Wolhynia și Podolia, pentru a pută 
câtă de iute întări trupele acolo așezate, pe când tru
pele aust' iace din Bucovina și partea ostieă a Galiției nu 
potă aștepta ajutoră nici din Weslă nici din Sudă.

Galiția, Polonia și Wolynia suntă șăsuri. Rușii au 
deja la graniță in Samosij țZamosc) ună punctă fortifi
cată : acum intărescă llubno, Rowno și Luzk. Granița 
austriscă din disensiune, e liberă — e deschisă. —

Concentrările rusesc! la granița Austro- 
Ungariei.

„Fremdenblatt,11 publică următdrea telegramă 
din Berlină:

„Kolnische Zeitung" pub'ică ună articulă ală unui 
colaboratori) militară, asupra situațiunei dela granița aus- 
tro-ungară, în care se dovedesce cu cifre, că raportulă 
numărului trupeloră din amândouă părțile, rusescl și 
austro ungare, e ca 1 la 3, adecă cam 46,000 ostași pe 
partea aust-iacă și 130,000 ostași pe partea rusăscă. 
„Koln. Z'g.“ aduce urmălărele date amănunțite:

Li granița ruso-galițiană se află următărele trupe 
rus'-sc-i:

Corpulă XIV de armită, Ltiblin: Divisia 17 Siedlce, 
Divisia 18 Luhlin

Corpulă XI de armată, Luzk: Divisia 11 Luzk, Di
visia 32 Șitomir.

Corpulă XII de armată, Chiev: Divisia 12 Ve.șibușe, 
Divis ia 33 Chiev.

Divisia 1 de cazaci Samosij, Divisia 11 de cava
leri,! Dnbno, Divisia 12 de cavaleria Chiev, Divisia 13 
de cavaleria Lnblin, Brigada 3 de venători Tultșin.
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Aceste corpuri și alte trupe dau pe picioră de râs- 
boiu, decă se socotescă numai combatanții și nu și tru
pele de aprovisionare, cifra de 108,200 omeni infanteria, 
14,300 cavaleria, 336 tunuri.

La aceste trupe vinii apoi socotite și trupele de 
granița in numără de 6—8000, prin care Rușii și-au 
închisa așa de tare granițele, incătă cu greu se va putâ 
stabili, când a fostă mărită efectivulă trupe ora de mai 
susă, punându-se prin aducerea reserveloră pe picioră de 
râsboiu, adecă când începe adevărata mobilisare și când 
e terminată. Pentru esecularea acestora măsuri din urmă 
însă rețăua c-ăiloră ferate rusesc! s’a complectată in cela 
mai avantagiosă moda. Cele mai varie câi ferate dued 
din Rusia sudică spre Volhima și Podolia, spre a întări 
iute trupele ce stau acolo, pe când trupele austro-ungare 
ce stau în Bucovina și în partea ostieă a Galiției nu 
pota primi din vesta și din sula prin calea ferată nici 
una transporta.

Mai comunică diarele, că la gara dela Kiew 
se încarcă numărâse tunuri de campania care 
suntu duse cu iuțelă la granița vestică. S’au 
trimisă la Rowno și la Wmitza 24 furgdne de 
munițiuni și 10 trăsnii de trenă. Totfl din gara 
dela Kiew s’au pornită 106 vagdne încărcate cu 
pusei. Mai multe batalidne de vânători au in
trată în garnizonă la Sawalki și la Filipowa, și 
fortificații!nile dela Luisa se nrrnâză cu mare 
grabă. „Krenz Ztg.“ scrie că sapierii și pionerii, 
cari erau până aci încvartirați în Riga-Diinaburg, 
au fostă trimiși cătră Niemen, aședațl fiindu 
lângă linia Kovno-Grrodno.

piarulă oficiosu „Die Post'* din Berlină e 
alarmată de înarmările Rusiei în contra Austriei. 
Bursa a scăzută intr’ună modă simțitoră în urma 
sgomotului ce s’a răspândită în Berlină că mi- 
nistrulă de răsboiu ar fi t)isă, că răsboinlu cu 
Rusia este în fiecare momentă posibilă. In Parisă 
esistă aceeași temere.

Anglia și alianța europeni centrală.
O scrisdre din Londra cătră „Pol. Korr.“ 

se ocupă cu cele scrise de „Times“ care contra
zise scirile despre o strînsă legătură a Angliei 
cu puterile europene centrale.

Cu t6tă simpatia — se 4’ee î*1 scrisdre — 
ce esistă în Anglia pentru alianța stateloră Eu
ropei de mijlocă, o alăturare cătră acâsta, care 
s’o ablige formală pe Anglia, e aci nepopulară 
din causa temerei, că Anglia care se consideră în 
defensiva ca neatacabilă, s’ar încurca prin acesta 
în certe continentale. Cu tdte astea cercurile di
plomatice nu se îndoescă, că scirile ce au fostă 
contracjise, deși au trecută în forma și în cuprin- 
sulă loră peste țintă, au conținută ceva adevâru. 
Se admite în numitele cercuri, că nu cătră alianța 
triplă ca atare, ci cătră una din puterile aliate 
esistă ună raportă de o astfelă de intimitate, 
încâtă p6te merge pană la o spontaneă pregă
tire pentru vr’o cooperațiune pe apă. Sub acâstă 
putere, pentru care ar sări în ajutoră Anglia, 
numai Italia p6te fi înțelâsă.

Alegerea noului președinte alu Republicei 
francese.

(t'.oresp. part, a »Gaz. Trans.«)
Parisii, 4 Deeemvre 1887.

In fine avemă președ'nie.
NotilCi președinte ală Republicei francese eși asâră 

din urna Congresului — în persăna Ini Sădi Carnot, 
fostă ministru, deputată — ca ocupațimie până erî, și 
mai pre susă de tâte — omă cinstită de felulă lui.

A trecută decî ciasulă râu, și norii cari, pentru 
momentă, întunecară sârele Republicei, s au risipita la 
suflarea vântului ce bătu din spre Versailles.

Fantoma amenințătore a lui Jules Ferry a dispărută 
ca o umbră, lăsândă in urmă ună câtnpă luminată, și 
spiritele s’au liniștită; valurile pasiuniloră deslănțuite s’au 
mai potolită, și poporulă Parisului, acestă redutabilă leu, 
ce băgase spaimă cu coma lui sburlită in vrăjmașii Re
publicei. s’a retrasă satisfăcută in foburguri. Pace și li
niște. Mulțumire și btieuriă pe tâlă linia, așadâră. căci 
amă intrată in luna de miere.

*
Ală IV-lea președinte ală Republicei francese a fostă 

alesă, putemă Zice, cu unanimitatea tuturoră Republi- 
canilorii, infrunindă 616 voturi.

Ună asemenea triumfă na mai vâdu'ă actuala Re
publică dela intemeiarea sa, și ceea ce dau o mai mare 
importanță acestei biruințe, suntă impregiurările in care 
s’a putută câștiga. Ca să ne pâlrundemă de acâsia, n’a- 
vemă decâtă să răsfoimă actele celoră două elecțiuni ale 
fostului președinte, Jules Grevy.

La 30 Ianuarie 1879, când se alesese dânsulă pen
tru ântein oră. nu întrunise deeâtă 563 de voturi. La a 
doua alegere, din 28 Deeemvre 1885, Grâvy fu realesă 
cu 457 de voturi. Câtă eloeință deci in aceste țifre.

E adevărată că în primulă scrutină, Sădi Carnot 
nu putu să intrunâseă decâiă 303, pe când adversarulă 
său numără 212 voturi, Deosebirea intre aceste două 
țifre insă nu e așa de mare pe câtă se pare, decă ne 
vomă gândi, că alianța lui Ferry cu reacționarii i ar li 
putută asigura acestuia imediată 432 de voturi, reacțio
narii dispunendă de 220 de voturi. Pericululă deci nu 
era dep rte, majoritatea absolută a voturiloră fiindă 425 
din 852 de votanți. fier tocmai pentru că pericululă era 
iminentă și momentele erau,cum se Zice hi astfelă de ca- 
suiî, supreme, concentrarea tuturora Repubiicaniloră s’a 
operată ca printr’ună farmecă.

In ală doilea scrutină, la care au luatu parte 812 
de votanți, Republicanii ('le tote nuanțele) au votată pen
tru Sădi Carnot in numără de 616, care a întrunită ast
felă peste maioritatea absolută (414), 202 voturi.

Majoritatea celorlalte voturi s’au concentrată asupra 
generalului Saussier, comandantulă Parisului, și care se 
presupune a fi in același timpă o uneltă în manile opor- 
tuniștiloră lui Ferty și a Monarchiștiloră.

Decă ne e permisă să judecămă după cunoscutulă 
cuvântă ală lui Julius Caesar, că Omenii grași nu suntă 
periculoși, alun i mai că amă pute consilia pe unii re
publicani francesl, să nu vadă in enormulă Saussier nici 
ună Cassius. Chiară de va fi loslă odată de temută, 
acestă militară, demnă de altmintrelea, atji natura i a 
neulralisată energia nerviloră prin straie abondente de 
celule adipose.

Deci nici îngrijiri nefundate pentru unii, nici spe
ranțe prea mari pentru ceilalți!

*
Intre candidați) pentru președință, afară de Ferry 

și Saussier, mai putemă numi că a figurată și președin

tele Camerii francese, valorosulu Floquet Dânst'lă e 
o figură .-.impatică și e fOrte resp elală de toți Republi
canii. Mai multe cj'ai"e dă și propuseseră, arătându-lă 
ca pe ceiă mai d“innă pentru a fi investită cu toga pri
mei Magistraturi a Republicei. Diarulă „Voltaire" îlă re
comanda cu cuvintele lui Horalius: justum et tenacem 
propositi virum. Dâr de o parte desinteresamântulă său, 
de altă parte calitățile sale eminente, ce-i permită încă 
a fi uuă omu de acțiune, l’au îndemnată pe Floquet să 
renunțe la înaltele onoruri ce i se ofer.au și pe care le-ar 
fi și meritată.

Dâr substituindu-se Sădi-Carnot lui Floquet, Repu
blica n’a perdută nimica Ambii îșl voră 'servi țâra cu 
pricepere și devotamentă. Libertățile publice, amenin
țate pentru momentă cu candidatura lui lules Ferry, 
voră continua neștirbite. Instituțiunile (republicane voru 
corespunde, prin menținerea Constitui iunii nealterafe, 
ideii ce șl-a făcută despre'? ele consciința poporului 
Irancesă. Quidam.

SOIRILE PILEI.
f Erî amă primită trista soire despre mortea fos

tului consiliară la cancelaria aulică transilvană de odi- 
niâră Georgiu Augltelfi. Eiă a foită unuia dm mica 
pleiadă a aceloră vec-hl funcționari români, cari s’au dis
tinsă prin probitatea și prin caracterulă loră bună ro- 
mânescă. Georgiu Anghelă a fostă alesă la marea adu
nare națională de pe Câmpulă Libertății dela 3 15 Maiu 
1848 între secretarii acestei adunări. Mai târziu ca 
funcționară pe câtă i-au permisă împrejurările râposa- 
tulO s’a alăturată cu tdtă căi lura inimei la pașii intre- 
prinșl pentru apărarea drepturiloră și intereseloră na
ționale române. Memoria lui fiă in veci neuitată și bine
cuvântată !

—x—
Ni se scrie de lângă Betleanu, că ună incendiu era 

sâ isbucnâseă in Z'»a de 2 Deeemvre a. c. la casele pa- 
rochiale din comuna românescă Piatra și numai printr’o 
întâmplare cu totulă norocdsă se putu preveni pericululă. 
Fasele nu erau asigurate și la casă dâcă ară fi arsă, 
abia dâcă 11-ară fi mai fostă cu putință puținiloră locui
tori din Piatra sâ edifice nouă case, de vreme ce tâtă 
activitatea le este încordată prin nisuința de a’șl termina 
zidirea unei biserici nouâ. Din aceste considerațiunl au- 
torulă corespondenței de mai susă îndâmnă pe locuitorii 
din Piatra sâ imiteze pe confrații loră din Chiusa, cari 
prin contribuiri benjvole in biserică, și-au adunată banii 
necesari pentru asigurarea tuturoră edificielori șodlare și 
bisericescl. In legătură cu acestea ni-se mai comunică 
și unele laude binemeritate la adresa d-lui preolă din 
Chiusa, Antoniu Precupă, care prin ună zelă încordată 
a sciută în scurtă timpă sâ aducă la ordine și bună în
țelegere pre credincioșii sâi, ba prin influența cuvântului, 
ni se scrie, că a sciută face pe unii din cei mai passio- 
națl bâutorl de rachiu din parochiă sâ se lase de acestă 
blăstâmalu vițiu.

—x—
Fundațiunea Șuluțiană a cumpărată domeniulă dela 

Ernută, de pe Târnave, cu 120.000 (I.
—x—

Din Bistrița i se serie lui „Pester L!oyd< eu data 
5 Deeemvre n. : „Contra a vr’o 131 de locuitori din Du
mitra s’a intentată în 1885 procesă penală, pentru că 
au distrusă totală câmpurile cultivate ale mai multora 
locuitori din Rebrișora. Acum s’a ținută la tribunalulă 
de aci pertrac'area finală. S’au condamnată 10 dintre 
acusațl la 10 luni și 96 la 7 luni carceră, 8 la 5 luni

FOILETON U.

IDioționartă poporalii.
(Cuvinte românesc! din jurulu NăsSudului. de poporu grăite 

și totu pentru poporu alcătuite)
adunate de dascălulfi luliri Bngnariti

(Urinare.)

45. A<;odîi=trâbă, renduială, rândă, plană Tu nu
ești bună de păcurărită, penlni-că, spunendu-țl 
cea drâptă, nu sci agodulă oiloră. — l-am luată 
agodulă.

46. Duluire (ca verbă)= a umbla în mptulă capului
după ceva; ori a alunga pe cineva din sată, din 
slușbă etc.

47. Hr<dă=p&v£u; vale mică
48. Gicoiu=eeva mâncare cu gu«tă de usluroiă d. e.

Brânza asla-i tare gi<6iă. (Comuna l’elciu I. 
Năsâudă)

49 Godinu=porcă de ună ană.
49. Gremușdare—vorbire, glăsuire.

Ceva de-i mai gremușda
Șl ală tâu capă ți l’oiă ciunt:’.

51. Hârl&=scr6fa nutrită râu.
52 J7a6ă=morba; bube rele d. e. venerie (siphilis).
53. Hară=bube scorțose, ce crescu pe sub lâna oiloră.

Contra hârci este forte recomandabilă nafta (pe- 
troleulă).

54. Hangău=keio\ ă blăsfămată, fără pică de omenie.
55. 7Zo^ă—’arne inpuți'ă, trecută în putrejune.
56. Hrăpcire (ca verbă)=:i sbiera in fața cuiva.
57. Certuri= casa și supraedi Picatele ținâtore de ea.
58. Jîgane pl. jigănii=animale sălbatice, răpitâre pr.

ursulă, lupulă etc.
59. Ierositu—omă prăpădită, bețivă și telhară.
60. Iscodire (ca verbă și subst) =născocire, inventare,

scdtere la ivâlă.
61. Ingăimăcilâ— jonfusiune, încurcare; conturbare, dis-

turbare, rătăcire. De aici verbală a se ingăi- 
măci=;a se încurca etc.

62. Pâslă—ună felă de bube pe capă ce se fană cu
deosebire la pruncii dintre anii 1 —10.

63. Pacilă—femeia slăbănogă și de statură mică, ce
pare a fi numai ună scheletă pusă în tălpi.

64. Cțpdimrt=limbrică, cordelală, panglică,
65 Zeyușt<lc«=plăcintă.
66. ^4re<«=imprejur:me, jură, prâjmă d. e. in aretulă

casei.
67. Blașyoniă pl. blasgonii=bacana)ii, orgii, desfrânărl,

blăstâmății.
68. Ciacanău (ciacanaucă)=omă carele nu scie, că mftn-

ca-va ori bea-va.

69. Lefârdău (lefârdaucă)=omă care grăiesce fără șiră, 
fătă legătură.

70 Mintenu, minfenașă, mintenală=:nd tă, pe locă. A- 
cestă cuvântă se pare a fi formată din franțu- 
sesculă ,maintenat“, de unde apriată se vede, 
că Românii năsâudenî au umblată și prin țâra 
Franțuzului — în timpă de resbelă — și ast
felă întorcendu se ârăși acasă, — au adusă cu 
sine mai multe cuvinte francese, pe cari cu tim- 
pulă le-au romanisată.

71. Mnițu pl mnițe=lâna ce se tunde pentru prima
dată de pe mnei.

72. Opta, opsa=ve4I-bine; dăr’așa.
73. C'unO're=îndatinare; familiarisare. D’aic-I verbulă a

se canti=a se indalina, a se familiarisa.
74 Șiosil— leiosă d. e. pământulă.
75. C'erc»7d=povară, greutate.

la-țl cercila, frate în spate.
Și te du-a râză pe sate!

76. Hlupavă=prostă, urîtă, porcosă d. e. omulă ăsta
mâncă fOrte hlupavă.

77. Vetuiu, vătuiă=iedă ori iadă de ună ană.
78. Jfd/&Kră=loculO, unde apa e mai afundă.
79. Fofle=omA puturosă, leneșă, trândavă; gură-cască.
80. Bozăire (ca verbă și subst.)=dospire, acrire, stricare,

d. e. fasolea bătută.

ofer.au
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temniță. Cești din urmă au fostă și ei cu instrumente 
la io?ulă un le s’a comisă fapta, der n'iiu luată parte la 
devastare. Doi dintre aeusațl au murită, er șese n’au 
apărută la pertractarea finală fiindă bolnavi11. — Aci ob- 
servămă că între locuitorii din Dumitra, cari suntă sasi, 
și între cei din Rebrișăra, cari suntă români, esistă o 
vechiă dușmănia. Distrugerea câmpuriioră Rebrișoreniloră 
din p-rtea Dumitreniloră a fostă ună artă de răsbunare.

—x—
Mtnislrulă ungurescă de agricultură, industria și co 

merță a aprobată statutele reuniunei agricole române a 
comitatului Sibiiu sub Nr. 59,262.

Duminecă in 29 Noemvre (11 Deci 1887 să va re- 
presenta de cătră tinerii comercianți români din locă, in 
sala Redutei din Brașovă, •Unu tutorău, comedia in 2 
acte și 1 tablou, de Matilda Poni. Persâne: Redeanu, 
Dornescu, Buzdugană, vechiu servitoră a lui Redeanu, 
loniță, pușcașă pe moșia lui Redeanu, Leonora Steria de 
sub tutela lui Redeanu, Rarița, jună servitOre, Dămna 
Renon, damă de companie, Ddmna Belici. Servitori, ță 
răni și țărance. Piesa se jdcă pe moșia lui JRedeanu. 
Prețurile: Galerie și fotoliu 1 fior. Băn?I pe galeriă 70 
cr. Locă de stată pe galerie 60 er. Parterre locă reser- 
vală 60 cr. Parterre locă de stată 45 cr. Parterre bi- 
lelă de studentă 35 cr. Bănci din fundă nenumărotate 
25 cr. Bilete se află de vânzare in biroulă de spedi- 
țiune ală d-lui Ioană Dușoiu jun., 'ergulă straeloră Nr. 
148 și sera la cassă. Inceputulă la 7'/s dre săra.

—x—
Ni se scrie din Bicadiu, comitatulă Sălaginlui, că 

ună mare incendiu s’a întâmplat u acolo în săra tjilet de 
20 Noemvre a. c.; patru case impreună cu tăte clădirile 
economice au căzută jertfă acestui incendiu, nerămânendă 
bieți.oră proprietari nici cina de o sără. Paguba se so- 
cotesce in 4000 fl. Cea mai grea lovitură insă l’a ajunsă 
pe invățâtorulu gr. cal. Vasiiiu Drăgană, omă muneitoră, 
care ținea în arăndă o proprietate a contelui losifă Belh- 
len și căruia i-au arsă Iote fructele adunate de pe câinpă, 
nefiindu-i nitnică asigurată. Singură paguba acestuia se 
socotesce in 2000 fl. v. a. Fo-ulă a fostă pusă la bie- 
tulă invățătoră, de o mână rea, dreptă răsbunare. Se 
speră câ făptuitorulă va fi prinsă și pedepsită cum se 
cuvine.

—x—
O făiă rusă anunță, că în curendii va apără in 

Viena ună mare diaru rusii cu tendință panslavistă, a- 
vendă problema să servăscă ca organă simțăminteloră de 
comunitate ce se manifestă totă mai puternică și mai 
energică in tote poporele slave. Ună aristocrată rusă 
pune la disposițiune banii necesari pentru intemeiarea 
diarului.

—x—
Linia Mureșu-Ludoșu-Țăgșor-Budatelec a căii ferate 

Mureșă-Ludoșă—Bistrița s’a predată comunicațiunei la 6 
Decemvre n. Stațiunile acelei lin.i tuntă: Mureșă-Ludoșă, 
Sângeru de Câmpiă-Teurenl, Z rulă de Câtnpiă, Miheșulă 
de Câmpiă, Balda, Șermășelă, Țăgșoră-Budatelecă.

—x—
Camera advocațială din Brașovă face cunoscută, 

Că advocatulă Nicolau Găitană a fostă primită in lista 
acestei camere.

—x—
Fdia bugetară din Clușiu s’a năcăjită focă pe d-lă 

Stiftner, șefulă filialei din Brașovă a băncii naționale aus- 
tro-ungare, «fiindă că e austriacă, pâte chiar vieneză, 
care nu scie nici o bobă unguresce. Pe lângă acăsta n’a 
primită polițe d’ale unoră neguțători unguri. La filială

nu e nici ună funcționară ungurii». „Kolozsvar" tjice 
că corporațiunile comerciale voră ține o adunare și voră 
cere ministrului Tisz.i să înlăture răulă ori chiar pe d-lă 
Stiftner să-lă înlăture. —Clrui „patriotă» i-o fi lăsândă 
gura apă după acestă postă?

—x—
Direcțiunea căiloră ferate ungare a și destituită 11 

funcționari neunguri, sub pretextă că nu sein bine ungu
resce. — Dovadă că numai maghiarisându-se Nemaghiarii 
mai potă avă ună flecă de slujbuliță.

—x—
Foia cehă „Hlas Naroda« comunică, că Cehii din 

așa numitulă „Rziper Canton* facă propagandă pentru 
introducerea liturgiei slave, amenințândă pe autoritățile 
bisericescl, că dâcâ se voră opune, ei voră trece la bi
serica ortodoxă. Deja 200 de părinți de familia au sub
scrisă ună manifestă in acestă sensă.

Literatură. Cărți alese. Primimă dela tipografia 
Alexi din Brașovă ca primulă numără ală publicațiunei 
ce și-a propusă a scâte sub titlulă de mai susă: a doua 
edițiune din „Sătulă cu comorile* novelă localisată de 
Petra Petrescu, care iu acestă adoua edițiune a fostă 
tipăriță cu litere mai mari, mai cetețe, formândă acum 
ună frumoșii volumă in 8° mare de 132 pagini. Cu tâte 
astea costă numai 20 crucerl esemplarulă. Nu ne in- 
doimă deci de respândirea acestei scrieri, care a fostă 
apreciată de intrega pressă română, âr de m. o. consis
tară archidiecesană, a foslă recomandată cu următârea 
circulară:

Nr. 2781 1 col.
„Sătulă cu comorile11 etc. Autorulă acestei bro- 

șure e cunoscută publ. română cetitoră și prin alte scrieri 
parte sciințifice, parte beletristice.

Sal. cu corn, cuprinde sub formă de novelă, apli
cată la împrejurările sătenului română, cele mai prac
tice principii său învățături econom’ce sanitare și mo
rale, dela cari depinde in mare parte prosperarea singu- 
raliciloră, și a societățiloră, cari le urmeză.

„Jezus szilletesenek es halâlânak eve,< idoszămitâs 
alapjân (Anulă naseerii și morții lui Cristosă, pe basa 
calculațiunii timpului.) Sub titlulă acesta a eșită de sub 
țipară în tipografia Alexi din Brașovă ună opșoră ungu
rescă de 69 pag., scrisă de d-lă Radâny Iozsef, consi 
liară ministerială de finanțe in pensiune etc. Peste totă 
opșorulă arată a fi lucrată cu multă cunoscință de causă. 
In partea primă se află îndrumări practice pentru calcu- 
lațiunea timpului, d. e. cum se pâte determina diua 
Pasciloră Ia creștini, cjiua Pasciloră ia Evrei etc. In par
tea a doua a opșorului se află diferite notițe interesante, 
care servescă totă odată de basă la partea primă a op
șorului, Doritorii de a posede acestă opă, și-lă potă 
procura directă dela autorulă, eu 40 cr.

Limba franceză predată Româniloru fără profesore, 
in timpă de ună ană. — Limba engleză predată Romă 
niloru fără profesoră în timpă de ună ană. piare lim- 
bistice săptămânale pentru tote claseie, redactate in ro- 
mânesce (cu pronunțarea figurată) de d-nulă H. Lolliot, 
prolesoră la liceulă sf. Gheorghe, în Bucurescl. — Me
tode pentru a inveța singuru a scrie și a vorbi limba 
franceză și cea engleză.

Prețulă abonamentului: Pentru limba franceză: Ună 
ană (cursulă completă), 9 florini; —șâse luni, 4 fl, 50 
cr.; — trei luni, 2 fl. 25 cr.

Pentru limba engleză: Unu ană (cursulă completă), 
18 florini; șăse luni, 9 fl.; — trei luni, 4 II. 50 cr.

Cererile de abonamente se adresâză : D-lui H. Lol
liot, Bulevardulă Elisabeta, Băile Eforiei. — Bucurescl 
(România.)

ScirI polițienescl. — Gatharina Sohn. aflătore in 
servițiu la birtașulă de aci Iohinn lobi, fura stăpânului 
ei la 24 Octomvre suma de 5 fl. și la 2 Decemvre suma 
de 16 fl. Făptuitarea a fostă predată judecătoriei pena'e.

Pentru esecutarea mai energică a ordinei prescrise 

prin statutulă drumuriloră în comitatulă Brașovă, poliția 
a dispusă ca de aci înainte la târgurile de săptămână să 
funcționeze in secțiunile polițienescl din Blumăna și Bra- 
șovulă vechiu, unde comunicațiunea ca’ăloră e mai mare, 
câte ună funcționară ală autorităței polițienescl și pe 
proprietarii de cară, cari lucrâză in contra prescrieriloră, 
să-i pedepsâscă.

Privitoră la scirea polițienâscă despre covorulă fu
rată din biserica năgră se comunică mai departe că atâtă 
covorulă, câtă și făptuitorulă, care e locuitorulă Komsa 
Elek, au fostă găsiți. Covorulă e de catifea roșiă și împo
dobită cu posomantă și cu ciucuri de aură.

Ultime soiri.
Parisă, 7 Decemvre. — Scirile private ce 

primimu din Varșovia dau în privința concen- 
trărilorQ de trupe ruseșcl la graniță, explicațiunea 
următdre:

Rusia scie că planulu pregătită de Germania 
și Austria unite consistă, în casă de răsboiu, în 
a năvăli pe neașteptate în Polonia rus^scă, și a 
ocupa Varșovia, profitândă de cele mai mari în
lesniri de mobilisare de cari dispună aceste două 
puteri.

Pentru a compensa desavantagiulă ce resultft 
pentru ea din încetineala mobilisârii sale. Rusia 
a hotărâtă să sporâscă într’unu modă perma
nentă trupele sale dela graniță. Totuși, acostă 
sporire nu implică nici o ideiă de agresiune: 
Este o simplă măsură de procauțiune curată de
fensivă.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a >Gaz. Trans.<)

VIENA, 9 Decemvre. — Afli s’a ținuta o 
conferență militară, la care au luata parte Archi- 
ducele Albrecht și una numiră de militari superiori.

PESTA, 9 Decemvre. — Prințulă de Reuss 
a esprimată contelui Kalnoky mulțămita împăra
tului germană pentru compătimirea esprimată de 
cătră delegațiuni din causa stării sănătății prin
țului de cordnă germană.

BUCURESCl, 9 Decemvre. — Convenți- 
unea privitore la regularea granițeloră austro- 
ungare-române a fostă subsemnată erl.

ROMA , 9 Decemvre. — Tractatulă de co- 
merțu cu Austro-Ungaria s’a subsemnată erl.

PARIS, 9 Decemvre. — Goblet a primită 
formarea cabinetului. Din acesta facă parte și 
Ribot și Flourens.

DIVERSE.
Frigurile muncei. numite de doftori ,carbaturi“ său 

.friguri efemere11, provină mai aleșii din causa eșcesului 
muncei și ne atingă pe toți cari muncimă peste măsură. 
Le cunâscemă, aceste friguri cari potă a ține chiară până 
la o săptămână, prin o silă și slăbiciune generală, prin 
ferbințelă, bătae repede a pulsului, lipsă de poftă de 
mâncare, limba încărcată și dureri în regiunile lombili- 
cale și la membre. Se vindecă prin odihnă, băi calde 
seu și reci și prin câiurl cari să producă înădușire său 
chiară curățenie ușâră.

Fauna morminteloru. — In ședința dela 14 Nov. 
curentă a Academiei de sciințe din Parisă d-lă Brown- 
Sâquard a presentată, în numele d lui Mâgnin, una din 
cele mai curiăse colecțiunl de insecte ce trăescă pe ca
davrele din morminte, succedându-se cu cea mai mare 
regularitate, astfelă că prin presența unora din ele se 
pâte spune cu siguranță limpulă îngropărei. („Gaz. Săt.«) 

Editară și Redactară responsabilă Ilr. Aurel Muresiann.

81. P/eOMciosM=mută, nătărău.
82. Morc<5Jd=fierulă ce se pune pe capelele dricului

(osiei) dela cară — pentru ca să nu se râdă 
de rolă.

83. Jfocnn<z=loc0 apălosă, mocirlosă.
84. Jigărită. Așa se numesce ună omă ore care lungă,

subțire și cu nisce obraji ca nisce prune uscate.
85. Țărlău—câne tinără, cățălă abia de ună ană.
86. jbiwșfețM=copilă, pruncă mică.
87. Sineu (poporulă pronunță sînyeu)=ună cuiu de lemnă

anume făcută, ce se bagă prin belciugele lan
țului, când ajunge trâba d’a lega lemne.

88. S/dcutre=legare; inodare.
89. Hrapă—râpă, prăpaste, prețip'șă.
90. Țîfiescu, țiflire,=sbierare, țipare, strigare ca din gură

de șărpe.
91. Pripașu pl. pripașl=iedl și nanei. — Ml-au arsă pri

pășii, adecă iecjii și mneii (mieii).
92. 7’undrd=veșmântă râu, haină stricată.
93. Turjanu plur. turjenl=tulână, tuleu, firă de mălaiu,

de pe care se culege cucuruzulă.
94. Cisfacrt=lapte acru de âie, din care dâeă îmbuci

odată nolens-volens veijl Clujulă I
95. Ciorbă plur. clorburl=vasă de lemnă ori Iută d. e.

Ole, berbințe etc.

96. CIoplacw=drumă, cale, cărare d. e. abia am eșită
aici și elă a și apucată cioplaculu.

97. Sorbancă—gStletâ mică din care mâncă păcurarii,
98. Cârlană, cârlană,=mielă ori mielușea de ună ană.

Ți-’oiu da oi și cârlănițe, 
Ce pască vara prin poinițe;
Ți-’oiu da oi și cârlănașl, 
Ce pască vara prin buhași!

99. Buhaiu=berbece ori țapă trecută de doi ani.
Dă-ml o mierță de mălaiu, 
Că ți-’oiu da ună țapă buhaiul

100. 2’dr(«iw=giindină fâr.e măruntă.
101. VwsZerifțâ=suculă mestâcănului.
102. Săgnată, zăgnâtă=foculă ce se face în gura cup

torului, când cocă muierile pâne.
Smăulă iute mi-’lă prindea, 
Pe săgnată mi-’lă punea, 
Și-’lă lăsa de se frigea.

(Baladă popor.)
103. Agâmbală=stropșală, nevoe, bălă rea. De aici ver-

bulă: a agâmba, a stropși, a apuca pe cineva 
nevoia.

104. Cî<5Zda=lemnă uscată, grosă și borlosă.
105. S/oru=isvoră, sorginte, Iunie.
106. Birgă, bgirgă=defectă, scădere; morbă, bolă. De

aici adjectivulă >birgoșă«=defectă "cu scăderi; 
apoi verbulă: a se birgoși=a se bolnăvi.

1(7. lipoșire, chipoșire (ca verbă și subst.)=plăcere; 
priire d. e. aerulă nu-i tiposeșce adecă: nu-i 
prieșce.

108. -Marttrtd=calh învățată cu larnița ori cu hamulă.
109. Diricare (ca verbă și snbst.)=ridicare d. e. ună

grițară de iți lipsesce iți dirică croșna’n șele.
110. Croșnd=bolfă, înflătură.
111. OWicire=sciricire, ajungere de a cunosce ceva.
112. Acarc«»i=orl cum.
113. Clorbuire—învechire; stricare d. e. vremea tâte

ciorbuesce.
114. S'na7id=naiură, fire; apucătură inăscută, datină.
115. CVzcoi’(i/<i=comedie, posnă, blăstămăție.
116. Sărsamă plur. sărsamurl=unelte, rechisile de lu

crata d. e. sllederulă, aculă, sărurea etc.
117. Ocoșu, ocâșă (ung.)=ințeleptă, invățată; isteță, sfă-

tosă, pedante.
118 Cisîgu plur. cisîgurî. Veijl „sărsamă !«.
119. Hălăduire (ca verbă și subst.)=a scăpa din ceva

năcază, a scăpa de ună lucru.
120. Heliu plur. heliurl. Ve<|I «certuri!».
121. Pandosîtu=om<i prăpădită, mișelă, vaierată. De aici

verbulă ,a se pandosi«= a se prăpădi, a se 
duce în lume.

(Va urma)



Nr. 262. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

JurtulA ta bursa de Vk-B» Bursa de Biienresel.
din 7 Decemvre st. n. 1887.

Rentă de aură 5°/0 ... 98 35
Rentă de hărtiă o°/0 . . 84.40 
împrumutul^ căiloril ferate

ungare........................  149 75
Amortisarea datoriei răi- 

lorfl ferate de ostil ung.
(1-ma emisiune) ... 9510

Amortisarea datoriei căi- 
lora ferate de osta ung. 
(2-a emisiune) . .

Amortisarea datoriei căi- 
lorii ferate de osta ung.
(3-a omisiune) ....------

Bonuri rurale ungare . . 104 25 
Bonuri cu cl. de sortare 104 25 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă............................  104 25
Bonuri cu cl. de sortare 104 25 
Bonuri rurale transilvane 104 65

Bonuri croato-slavone . . 104 75 
Despăgubire p. dijma de

vinâ ung............................ 99.75
Imprumutula eu premiu

ung.................................. 124 50
Leșurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123.— 
Renta de hărtiă austriacă 79.90 
Renta de arg. austr. . . 81 80
Renta de aura austr. . . 110 50 
Losurile din 1860 . . . 134 20
Ac(iunile băncel austro-

ungare ........................  875 —
Act. băncel de credita ung. 281.25 
Act. băncel de credita austr.275.50 
Argintulă —. — Galbinl

împărătesc! ................. 5.94 .
Napoleon-d'orl .... 10.— 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.70 
Londra 10 Livrea sterlinge 126 89

Cota oficiala dela 19 Noemvre st. v.
Cump.

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

Renta româna (5%).
Renta rom. amort. (5°'o)

93’/a
96—

> convert. (6°/0) 91 —
tmpr. oraș. Buc. (20 fr.) 34—
Credit fonc. rural (7°/0) . 105—

> n >> ("îO/o) ■ 91’/4
» • urban 17°/0) 103—
> , (6°/o) • 96—
» > (5°/o> • 87’/a

Bancnote austriace contra aură. . 2.03

Ac. de asig. Daeia-Rom. —
< > • Națională ——

Aură contra bilete de bancă . • 14-Vc

1887.
vend.

9J/S
97—
92—
36 —

106—
92‘/4

104—
97—
88l/a

15.—
2.04
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AMICULU FAMILIEI. piară beletristică și enciclo 
pedică-literară cu ilusfraținui, Ciirsnlă XI. — Apare 
In 1 și 15 <|i a lunei în numeri de câte l‘/a—2'1^ cole 
cu ilustrațiuni fruir.ăse; și publică ariicbi sociali, poe- 
siă, nuvele, romanuri, suvenirl de călătoria ș. a. — 
Mai departe tracteză cesliunl literare și seientifice, cu 
reflesiune le cerințe'e vieței practice; apoi petrece cu 
atențiune vieța so?'...lă a Rrjâni'orfl de pretut’ndenea, 
precum și a celorlalte poporațiuni din patriă și străi
nătate; și prin umorii dulce și sa'iiă alesă nisuesce 
a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijele 
vieței; și peste lotii nisuesce a întinde tuturora indi- 
vidiloră din familiă o petiecere nobilă și instructivă.
— Prețuia de prenuinerațiune pe a- ulu intregb e 4 II. 
pentru România și străinătate 10 franci — lei noi, 
plătibili și in timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN Revistă bisericăscă, scolastică 
ți literară. Cursulă XIII. — Apare in broșuri lunare 
de câte 21/,—3'G cole; și publică articlii din sfera tu
turora seiințeloră teologice și intre aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, serbători și diverse ocasiunl, — 
mai departe studii pedagogice, didactice și scientifice- 
literari. — Prețuia de abonamente pe anulă intregă 
e 4 II. — pentru România 10 franci — lei noi, plă- 
tibili și în bilete de bancă și in timbre poștali.

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

Puterea amorului. Nuvelă 
vinară. Prețuia 20 cr.

Idealulu pierdută. Nuvelă 
Z Rovinară. Prețuia 15 cr.

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

Fontâna dorului.
Simu. Prețuia 10 cr.

Codrenu craiulu
Simu. Prețuia 10 cr.

Elu trebue să se însore. Nuvelă de Mai ia Schwartz 
traducere de N. F. N-gruțlu Prețuia 25 cr.

Branda seu Nunta tataia. S<hiță din emigrarea 
Ici Dragoșă. Nuvelă istorică nalponală. Prețuia 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narat,urne istorică după Wachs- 
mann, de Ioană Taneo. Prețuia 30 cr.

originală de Paulina
C.

Nuvelă
. Idealulu pie. dată“
Prețuia 15 vr.
Nuvelă poporală

originală. —
— de Pau-

codrului. Baladă

de Georgiu

de Georgiu

Cursulu pieței Brașovu
din 8 Decemvre st. n. 1887.

Bancnote românesc! . . . . Cump . 8.55 Vend . 8.57

Argint românesc .... , » 8.50 8.52

9.96 • 9.98

Lire turcesc!.......................... 11.27 > 11.30

Imperiali.............................. fi 10.26 » 10.29

Galbeni.................................. » 5 87 » 5.90

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

n » , 5»/0 • 71 98.— - 99.—
Ruble. Rusesc!..................... > 110.— » lll.1/,

’-iscontula ... • 7—10«/9 pe ană.

EQUITABLE,1
Societate ele asigurare pe vieță in 

New-Vork (fondată în 1859). ’
Capitală de asigurare la 31 Decemvre 1886 — 2,100 rni- 

lidne franci. Statuia averei la 31 Decemvre 1886 — 400 milione 
franci. Percepțiuni de premii și dobândi în annlu 1886 = 100 mi- 
lione franci.

S ti beli recți unea pentru Ungaria:
BUDAPEST, ANDRASSY-STRASSE Nr. 1.

Agentul!! generalii în Glușiu; 
LEOPOLD HUNWALD. ’ 4—6

(Avisă d-loru abonați!
Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenunierațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștală și minierii de pe 
fâșia sub care au primită (Jiarulă nostru până acuma.

Domnii ce se aboneză din nou să binevoiască. a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă. AJ)MINIST1{. „GAZ. IRANb u
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Probitatea în copilăria. Schiță din Jera educa-
țiunei. După Ernest Lc-gouve, membru ală academiei, de V. Gr. Rorgovană, profesore preparandială. 
francese. Prețuia 10 cr.

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

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

Ifițjenia în Aulida. Tragedia in 5 acte, după Eu- 
ripide, tradusă in versuri de Petru Dulfu. Prețuia 30 cr.

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

Carmen Sylva. Prelegere publică ținută în sa’ele 
gimnasiului d.n Fiume prin Vincețiu Nieopă prof. gim- 
nas. Cu porlretulă M. S. Regina României. Prețuia 
15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buiicescu. Ună volumă 
de 102 pugine, cuprinde 103 poesii bine alese și a- 
rangiate. Prețuia redusă (dela 1 11 20 cr. la) 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii poporale culese de 
Ioană Po; ă Reteganulă. Ună volumă din 14 căle. 
Prețulu 60 cr

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

Apologia. Disuusiuni filosofice și istorice maghiare 
privitore la Romani, invederite și rectificate de l)r. 
Gregoriu Silași. — Partea I. Paulă Ilunfalvy despre 
Cronica lui Georg. Gabr. Sincai. Prețuia 30 cr.

Renascerea limbei românesc! in vorbire și scriere 
invederită și aprețiată de Dr. Gregoriu Silași. (Opu 
completa ) Broșura I. II. și III. Prețuia broș. I. II. 
câte 40 cr. -— Broșura III. 30 cr. Totetrei împreună 
costau 1 II. v. a.

Biblioteca Săteanului Românu Cartea I. 11. III.
IV. cuprindendă materii forte interesante și amusnnte. 
Prețuia la fote patru 1 fh, câte una deosebita 30 cr.

Biblioteca familiei. Cartea I. cuprindă materii 
forte interesante și amuzante. Prețuia 30 cr.

Colecte de Recepte din economia, indnstriă, 
mercio și chemiă, pentru economi, industriași și 
mercianțî. Prețuia 50 cr.

Economia pentru scalele
II. Pi țula 30 cr.

Îndreptării teoretică și 
meutulu intuitivă iu folosuiă

parandiali), a învgțătoriloră și a altora bărbați de scoiă,
Pre

țuia unui esemplară cu porto francată 1 fl. 80 cr. v. 
a. In literatura nă-stră pedagogică abia allămă vre-ună 
opă. întocmită după lipsele scăleloră năstre în măsura 
in care este acesta! pentru aceea îlă și recomandămă 
mai alesă Directorforu și învățătoriloră ca celoră în 
prima liniă interesați.

Spicuire din istoria pedagogiei la noi — la Ro
mâni. De Vis. Gr. Borgovană. Prețuia 15 cr.

Manuală de Gramatica limbei române neutru sr-6- 
dele poporali în 3 cursuri de M4ximă Popă profesorii 
la gimnasiulă din Năseudii. — Manualulă acesta este 
aprobată prin fnallulă Ministere de culta și instiuc- 
ț.une publică cu resetiplulă de daio 26 Aprilie 1886 
Nr. 13193. — Prețuia 30 cr.

Nu me uita. Colec-țiune de versuri funebrall, ur
mate de iertăciuni, epitafiă s. a. Prețuia 50 cr.

Carte conducătore la propunerea calculărei în 
scola poporală pentru învățători și preparaneji. Broș. 
I. scrisă de Gavriltl Trifu, profesore preparandială. 
Prețuia 80 cr.
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practicu pentru învăță- 
eleviloril normali (rre-

Cele mai eftine ctirfi de rugăciuni.
Mărgăritarulă sufletului. Cart- bogată de rugă

ciuni ș cântări bisericești forte Irnmosă ilustrată. Pre- 
I țula unui esemplară broșată 40 cr. legală 50 cr. le
gată in pânză 60 cr. legată mai fină 60, 80, 90 cr. 
1 fi., in legătură de luxă 1.50—2.50.

Miculu mărgăritaru sufletescă. Cărticică de ru
găciuni și cântări bisericești — frumosă ilustrată pen
tru pruncii școlari de ambe secsele. Cu aprobarea 
jurisdicțiunei sup. bisericești. Prețuia unui esemplară 
broșată 1* cr., — legată 22 cr., legată in pânză 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Cu mai multe icone fru- 
mose. Prețuia unui esemplară trimisă franco e 10 
cr.; — 50 esemplare costau 3 fi.: 100 tsempl. 5 fi.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria a Născătorei 
de D-deu urmată de mai multe rugăciuni frumdse, Cu 
mai multe iedne 
espedată Iranco elOcr.. 59 
plare 5 ii. v. a.

Epistolia D. N. Isusu 
esemplară legată e 15 cp.

frumăse Prețuia unui esemplară 
esemplare 3 II., 100 esem-

Tipografia ALEXI, Brașovă.
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Christosii. Prețuia unui


