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Brașovu, 2 Decemvre 1887.
Situațiunea politică generală continuă a fi 

încordată, fiarele rusesei se pronunță acum 
unulîi (lupă altnlft asupra concentrai1 orii du 
trupe si asupra raporturiloru dintre Rusia și 
Austria, der afirmărrile și lămuririle lorii sunt.u 
puțini! liniștitdre.

Oficidsa „Gazeta de Moscva" declară, că 
decă vre-o putere drecare ar cere Rusiei espli- 
cațiunt în privința înarmărilor^ ce le face, densa 
va rfispunde prin ultima ratio. Lucrurile trebue 
«6 fi ajunau departe, dâeă cei din Petersburg au 
devenită atâtu de sensibili în cestiunea concen- 
trăriloru de trupe, îneâtii amenință cu declararea 
de râsboiu pe cei ce arii cere dela ei esplicări.

Multă mai moderată și pacinicu este lim- 
baginlCi organului cancelariei rusescl „Nord“ din 
Bruxella. Acesta organă dice, că concentrările 
de trupe rusesc! ce se observă în Polonia cores
pundă unoră necesități topografice de apărare. 
„Nord" adauge, că nu e logică a se presupune, 
că Rusia s’ar gândi a întreprinde invasiunea 
Austriei cu 120,000 omeni ce'i are concentrați 
în Polonia rusesc;! ; s'ngnrulu scopfi aii! Rusiei 
este de a mănține pacea și Rusia crede, că pen
tru acâsta trebuescu luate mari preca''țintu și că 
ea trebue să vegliieze cu mare băgare de semă.

Pe unii altă tereuii pune cestiunea de con- 
traversă dintre Rusia și Austro-Ungaria „Peters- 
burser Ilerohl". Acești! diaru scrisă în limba 
germană s’a supărată asupra unui articulu apă 
rută în „Pester Lloyd". Foia pestană s’a fostu 
esprimată în modă ironiei! asupra unei afirmări 
de mai nainte a lui „Herold", prin care acesta 
îș'i espriniă îndoela în durabilitatea alianței Ger
maniei cu Austro-Ungaria, și folosindu-se de-o 
asemenare a dată espresiune părerei că numita 
alianță va dura p6te două până la trei sute 
de ani.

Respundendu lui „Lloyd/ (liarulu rusescă 
„Herold" 4ice î|ltre altele: „...Ii gratulăimi lui 
„Pester Lloyd'1 că are speranțe așa de mari în 
alianța cu Germania. „Douâ până la trei sute 
de ani?" Tot.ă respectului Atunci în adevăru 
Rusia — care voesce să trăiască în pace și ami
ciții cu Germania — ar trebui să rabde multă, 
pănă ce Austro-Ungaria va fi așa de bună să 
evacueze provinciile serbesci, care nu suntă ale 
ei, Bosnia și Herțegovina, după ce Rusia a de
șertată Bulgaria. Căci onorabile „Lloyd,“ ces
tiunea nu privesce nicidecum Galiția, nici Bul
garia, nici Serbia — popfirele balcanice feriees- 
că-se după cum le convine — ci în ultima liniă 
e vorba în cele din urmă numai de deșertarea 
Bosniei și a Herțegovinei. Ori dâră crede „Pes
tei’ Lloyd,“ că Rusia va privi cu indiferență și 
rîtjându, cum Austria va face din popfirele bal
canice, liberate cu avere și cu sânge rusescă, nisce 
supuși austro-ungari ?...“

Foiei din Petersburgu îi răspunde acum 
„Pester Lloyd" dicâudu că Austro-Ungaria nu
mai la aceea nu se pdte gândi, ca să renunțe la 
Bosnia și Herțegovina. Cu privire la alianța cu 
Germania (Jice aefistă fdiă, că pune unu prețil 
estra-ordinară de mare pe ea, dâr să nu crâcjă 
nimenea că Austro-Ungaria și-ar răzinia apă
rarea intereseloră sale de esistență numai pe a- 
câstă alianță.

E caracteristică într’aceea deosebirea de ve
deri ce se manifestă din incidentulă concentră- 
riloru de trupe rusesc! la granița Galiției în foile 
germane de-o parte și în cele austro-ungare de 
altă parte cu privire Iu modulă de procedere alu 
guvernului monarchiei ndstre.

„Neue freie Presse“ de Marți se ocupă mai 
de aprdpe de acesta deosebire de vederi. Ea îșl 
arată mulțămirea, că pressa germană vorbindă 
despre situațiune a documentații solidaritate cu 
Austro-Ungaria, der se teme că sfaturile urgente 

ce i se dau monarchiei ndstre din partea ger
mană arii înite, dâeă ai fi urm ite de ea, să pro- 
voee pe Rusia.

„Austria," dice „N. fr. Presse", „e în con
tinuu provocată din partea germană să-și armeze 
fortărețele, să-și trimâtă trupele în Galiția, să nu 
țină sâmă de motive de nimica sub cuvântă de 
economiă, să nu se legene cu ușurătate în sigu
ranță și să întâmpine pe Rusia în modu impună
torii. Decă guvernulu din Viena ar corespunde 
tuturoru acestoru dorințe, atunci de multă s’ar 
fi dispusă mobilisarea armatei austriace și noi 
amii sta în fața inimicului înarmați pănă ’n 
dinți"...

„Nu este" — încheia foia vieneză — „nici 
lașitate nici înjosire dâeă neîncetată se cere, că 
scopulu principalii alu politicei austriace trebue să 
fia mântuirea unei păci, care să nu fiă răscumpărată 
cu prețulu sacrificării celoru mai mari interese 
ale ndstre. Țâra are nevoia de liniște ca se-șî 
pătă vindeca rănile causate de crisele economice. 
Energia cea ageră, ce se pretinde în imperiulu 
germană dela Austria, ar smulge din pământii 
cea din urmă ancoră a păcii. Nu-i vorbă, se 
pdte purta răsboiulii decă e necesitate, der nu 
fiindu că e considerată eă necesară.... “

Cu alte cuvinte aliații germani ai monar
chiei stăruesoă în direcțiunea răsboiului, âr cei 
din Viena se ținu câtă se pote de reservați. Cum 
să ne esplicămă avâst.ă ciudată oposițiune?

Griieralulu Doda câtrâ comisiunea dietei.
Etă scrisârea ce a adresat’o d. generală 

Doda coinisiunei de incompatibilitate la provo 
care i ei:

Onorabilei comisiunl de incompatibilitate a camerei 
deputațilorii

în Budapesta.
Onorabilă comisiune, cu provocare la §§. 135 și 

137 ai regulamentului camerei prin comunicarea unei 
cojii a procesului verbală despre ședința din 30 Noem- 
vre a. c. m’a înciinosriințală cumră in causa alegerii mele 
va lua hotărîre definitivă in diua de 14 Decemvre a. c. 
totdeodată sunt pofiită, ea pănă la aeelă termină să-i 
aduci! la canosciințâ declarațiunea mea sân eventualele 
mele observări; in line sunt poftită a mă presenta îna
intea comisiunii seu in persână seu prin ună plenipo
tențiar.

Renunțândă prin acesta la dreptuiu ce-mi compete 
in ințelesulă §-lui 125 ală Regulamentului Camerei, de 
a-mi pleda causa înaintea comisiunii în personă seu prin 
mandatară, rogi! pi On. Comisiune să fiă convinsă, că 
nu fică acesta nicidecum din lipsa de respectulă ce-i 
datorescă și care bucurosă i lă păstrezi! ; ci numai din 
aceea simplă eausă, că după motivata mea deelarațiune’*,  
îndreptată in două rânduri camerei represenlalive, nici 
in lața On. Comi.siuni n’ușă pute lace altceva decâiă încă 
odată să declară că: deorece de atunci de a declara- 
țiunea mea din 10 Oclomvre a. c. situațiunea nu s’a 
schimbați! intru nimicii, susțină cu firmilate și astăcp 
a>‘ea deelarațiune, conformă căreia nici la deliberările 
Camerei nu pariieipă, nici mandalulă nu mi-lă depună; 
și la motivele espuse in acea deelarațiune, care motive 

'au constrin-u la acelă pasă seriosă și, o mărturisescă 
apriată, între împrejurări normale abia îndatinată, mai 
adaugi! încă rugarea ca:

On. Comisiune aprețiându cu seriositate acele ne- 
sănâldse împrejurări politice la cari am avisalu și cari 
producă aslfelă de aparițiuni abnorme, la deciderea a- 
cestei cause, să nu aplice numai cinosura formală, fără 
îndoia'ă singură îndreptățită intre împrejurări normale, 
ci să aprețieze aceslă afacere și din punctă de vedere 
ală rațiuniloră de stată mai înalte și să atragă atențiunea 
Casei în modă cuvenită asupra simptomaticei însemnă
tăți a unoră asemenea aparițiuni.

In acestă casă On. Comisiune, dup’a mea nepre- 
tensivă opiniă, ar împlini ună actă de înaltă palriolismă, 
eră eu pri i nepresentarea credenționalului meu ași fi fă

cută patriei celă mai mare servițiu, ce ca deputată alesă 
ilă puteam face între asemenea împrejurări.

Cănd am onore a aduce acesta la cunoscința bine- 
voitore a Comisiunii, credă c’am corâspunsă din destulă 
scopului provocării ce mi-a adresată 0n. Comisiune.

Așteptă acum în deplină linisce a consciinței mele 
decisiunea Comisiunii, căci fiă aceea oricum va fi, sâm- 
țulă politică de drepți! ală On. membri ai Comisiunii 
nu-mi va denega recunoscerea, că in situațiunea, în carea 
am devenită prin alegerea mea de deputată dietală, intre 
împrejurările abnorme, numai ună pasă onestă mi-a mai 
rămasă : de^larațiunea mea din 10 Oclomvre.

Oaransebeșiu, 10 Decemvre 1887.
Traianu Doda.

Austro-Ungaria și concentrările Rusiei.
„La Liberie roumaine" aduce scirea, că supușii 

anstro ungari din România au fostă informați că trebue 
sâ stea gata de a reintra in (eră in casă eă voră fi che • 
mâți sub arme.

De altă parte <Rarulă oficială militară din Beters- 
burgă publică ordinulă de transferare a divisiunei 13 de 
cavaleria cu artileria sa dela Moscva la Varșovia. Er 
oticidsa >Gazeta de Moscva" declară, că dâcă vre-o pu
tere ore-eare ar cere Rusiei esplicații în privința inar- 
măriloră ce face, ea, Rusia, va răspunde prin ultima 
ratio.

M ii eomumeă „Daily Ne\vs“ din Londra că guver 
nulă rusă negociază ună mare împrumută prin inlerme- 
diarulă Bâneei franceze.

Iote ai este icirî facă să veijă pressa englesă a- 
propiândn-se o catastrofă, pregătindă Rusia răsboiulă.

Deja se vorbesce în Viena și in Pesta despre even
tualitatea convo ării delegapuniloril intr’o sesiune estra- 
ordinară in luna Ianuarie, pentru a vota sumele de bani 
necesare măsuriloră militare ce ară trebui să se ia în 
urma concentrărilor^ continue de trupe rusescl.

Unele ijiare dm Viena suntă de părere, că Rusia 
vrea să ațițe pe Austro-Ungaria ca să atace și în acestă 
casă monarchia nosfră n’ar pute primi ajutoră din par
tea Germaniei. Decă ținemă semă că de altă parte cer
curile militare germane îndemnă pe Austro-Ungaria se 
ia ofensiva, atunci Iotă sfara in țeră cu alianța nu plă- 
tesce nimici!.

Sâ mai vorbesce, că Rusia amenință pe Austro- 
Ungaria ca să o .impedece d’a sta în cale loviturei de 
stată ce a plănuit’o Rusia In Bulgaria.

Peste iotă cercurile conducătdre din Viena suntu 
pătrunse de seriositafea situațianei. Comandantulă de 
corpă din Praga, (ldzm. br. Eilipovici a fostă primită de 
inonarchă în audiență mai lungă. P6te eă va fi nece
sitate da se lua contra măsuri militare in măsura in 
care se facă concentrările rusescl, mai alesă că foile ofi- 
ciose germane așteptă să se ia din partea monarchiei 
nâstre aslfelă de măsuri, ijicendă că Germania nu-și 
pote lua asupră șl sarcina apărării.

SUIRILE PILEI.
Joia trecută, scrie «Biserica și Sr6la“, s’au ținută 

alegerile de deputați din cleră pentru congresulă națio
nal! bisericesc!! din partea diecezei Aradului. După ra- 
po.tulă primită pănă acum, in cercurile Aradă-Radna s’a 
alesă deputată congresualil preoțescă: părintîle protopres- 
viteră Vasiliu Beleșiu, în cereulă Șiria-lenopolea părin
tele Vasiliu Manyra, profesoră de teologiă, in cerculă 
Timișâra-Bănată-Comloșă părintele protopresvileră Melețiu 
Dreghiciu, in cerculă Lipova-Vinga părintele Augustină 
Hamsea, asesoru consistorială. In dieceza Caransebeșului 
s’au alesă deputați din cleră la congresu, precum comu
nică «Foia Dieeesană: in cerculă Caransebeșă Filaretă 
Musta protosincelă; Mehadia Michailă Popoviciu proto- 
presbileră; in Ciacova Paulă Miulescu protopresbiteră; 
în Lugoșă Dr. Georgiu Popoviciu protopresbiteră; în Bu- 
ziașă Alexandru loanovici protopresbiteră; in Oravița 
Andreiu Ghidiu protopresbiteră; în Petrovoselo Trifonă 
Miclea protopresbiteră; în lamă Filipă Adamii protopres
biteră ; în Vărșeță Ioană Popoviciu protopresbiteră; în 
Fâgetă George Popoviciu adm. prottral; de deputați mi- 
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renescî suntă aleși in cercurile: Brebulă (necunoscu’u 
încă); în Lugoșă Dr. Alexandru Mocioni; in Făgelă Con
stantini Rădulescu; in Buziașă Atanasiu Cimponeriu ; în 
Ghiladă Aureliu Drăyanu; in Verșeță Marlină Țapii ; in 
lamă Ilie Ti ăila-, în Șasea montană George Szerb; în 
Oravița Ilie Trăita (de două ori); în Bogșa [uliu Petricu-, 
In Caransebeșă Ioană Bartolomeiu; in Ohababistra lom! 
Popoviciw, în Teregova Patriciu Drăgăliiia; in Domașnia 
Ilie Curescu; în Mehadia Leontină Simonescu; in Prigor 
Ștefană Velovanâ; in Bozoviei Iulie Novacă; în Biserici-- 
albă Ioană AL Roșu; in Alibunară Simeonă Moldovanu; 
în Satulă-nou Petru Tisu.

—x —
Metropolitulă serbii Angelici suferindă de bdlă de 

peptă, a cerută și ’i s’a acordată din partea ministrului 
ungurescă de culte ună concediu de 6 luni, până in 1 
Maiu a. v. spre a petrece in insula Corlă. Se diee că 
amintitulă metropolită și-ar fi fâeută și testamentulă. Pe 
timpulă absenței sale din Carloveță, afacerile metropoliei 
și archiepiscopiei le va conduce episcopulă eparchiei Ba- 
clca Vasilian Petrovicl. ,Branik«, ună diară sârbescă, 
eBte tare cătrănită, și cu dreptă cuvântă, asupra metro- 
polilului Germană, pentru-că elă a cerută concediu dela 
ministrulă de culte, căci prin acestă pasă ală lui a de
gradată demnitatea metropoliei sârbescl. Ce ar 4'ce 'a 
acesta, întrebă numitulă (Jiară, metropoliții Stratimirovicî 
său BaiacicI, dâcâ s'ară scula din mormântă? Concediu for
mal ceră numai funcționarii subordinațt ministrului, ajungea 
deci simpla notificare a plecărei și substituirei. — Grea 
lovitură pentru poporulă sârbescă, dâcă metropolitulă loră 
a ajunsă a fi slujbașulă guvernului ungurescă!

—x—
Inspectorul^ r. de dare ală comitatului Clușiu a 

raportată in adunarea dela 12 Decemvre a comitetului 
administrativă, că in cuartalulă ultimă ală anului curentă 
s’au încassată in darea directă 397,070 fl 64-’/s cr., râ- 
mănândă restanță 430.326 fl. 42‘Zj cr., va sâ (jică nici 
jumltate din dare nu s’a putută încassa. Restanța în 
anulă acesta e cu 18 689 fl. 9 j1/» cr. mai mare ca acum 
ună ană pe astă vreme. In darea militară din datoria 
totală de 74 355 fl. 81 •/, cr. abia s’au putută incassa 
14,791 fl. 50l/i cr., râmftnândă restanță 59,564 fl. 31 
cr. v. a. — »Fericite" stări!

—x—
In ședința dela 6 Decemvre a presbiteriului evan- 

yelicu (săsescă) din Brașovu s’a pusă în discusiune acea 
ordinațiune a ministrului ungurescă de comunicațiune, 
prin care se dispune a se adresa scrisorile oficiâse in 
limba ungurâscă pentru a pută fi scutite de porto. Adu 
narea declară ca nelegală acâs'ă ordinațiune și hotăresce 
că decâtă să se adreseze scrisorile oficiâse in limba nn- 
gurâscă, mai bine voră plăti porto, adresându le în limba 
germană, care este limba oficidsă a bisericei evangelice. 
— Mai corectă și dreptă hotărire nu se păte.

—x—
In cjilele acestea a trecută prin gara lirușovil ună 

transportă de 14 vag<5ne cu tunuri trimise din Beriină 
pentru Romftnia.

—x—
ErI ni s’a telegrafist 0 că deputatulă unguri! Lite- 

ratg a murită in urma unui duelă ce a avută. Dnelulă 
l a avută cu advocatulă din Pesta Dr. Eugen Pasztely 
Amândoi duelanții erau rudenii, nevestele lori! fiindă su
rori. Dușmănia dafeză dela alegerile pentru dietă, când 
Pasztely a pășită in același cer-ă ca contracandidată ală 
lui Literaly, deși fără resultată.

—x—

Ministrulă ungurescă de eoinunieațiunc face atente 
.jnrisdii'țiunile piinlr’ună eereulară, că numai judecătoriile 
r. simtă in dreptă a seevestra scrisori și pachete poștale 
precum și telegrame. Alte persone ofieiaie, ca d. e. că
pitanii de polițiă, fisolgăbirâii, comandanții de gendar- 
meriă etc. in nici ună casă nu sintă îndreptățiți a lace 
acesta. Der comunicări despre d.ite autentice cu privire 
la astfelă de scrisori etc. se potă cere și dela .șefii anto- 
rităliloră polițienesc!.

—x—
Alalta seră au arsă in Ulița de mj'O'-t! din Bra- 

șovu-vechiu două șuri pline cu bucale și ună gr.ij lă.
—x —

„Priest’s Transilvar.ian (Hungariani Gold Mines (Li- 
mited)« este tillulă unei noul societăți de acții, ce s’a 
întemeiată în Londra cu ună capitală de 90,000 lire, ca 
sâ cumpere și să esploateze minele de aură dala St. Ni- 
coli și St. Măria in Ardeală. Prețuia cumpărării e de 
60,000 lire, care se va plăti jumătate in bani gata, ju
mătate în acții plătite deplină.

De lângă Oltfl*),  Decemvre 1887.

*) Ce Iacă Oltenii? Ș!-au jurată singuri peire.n ? 
Nu vădă că a-i ajunsă a perde și comuna Făgărașă? 
Vomă reveni. — Red.

Școlele de stată dm Făgărașă facă mare propa 
gandă de rnaghiarisare. Copii de română nu m ii sein 
altfelă saluta, decâtă , alâszolgâja11. In anulă școlară Ire 
cută aprăpe la 180 elevi români cercetară școlele ele
mentare și civile de stată din Făgărașă. Notari, preoți și 
învățători români ișl trimită copii la școlele acestea.

Mai bătătoră la ochi este purtarea învățătorului de 
stată I). Gabor, fostă înv. dirig. grănițărescă — carele 
tace mare haliră școleloră de stată. Cop i de română 
alergă din iote unghiurile comitatului la acestă învăță- 
toră română-maghiaronă, carele după cum sunt infor
mata din isvoră demnă de fotă credința, nici nu vor- 
besce cu elevii săi români românesce.

Limba română nu se propune la acestea școle in 
ună i omitată curată românescă, pre când legea școlară 
tjice, că la astfelă de școle limba ținutului trebue pro
pusă, ea obiectă de invâțărnentă. Ar fi de dorită ca să 
se propună și limba română in fîăcare clasă a acestoră 
șcăle.

Insă de așa ceva nu prea avemă speranță. 
Opincarulu.

Selagiu, 8 Decemvre 1887.

Onorată Redacți-me! C>i ună simplu cronicară vină 
a înregistra in prețmlulă cjiai ) ce redigiați i| ua de 15 
Noemvre 1887, in care preolimea din traclulă Crasnei 
și-a ținută >conl mița preoțe-ă' anu ilă i î co nuna Șie 
redeiă, sub presidiulă Reverendisimului domni! Alimpiu 
Barboloviciu. Ca tole acte e solemne ale Româniloră, 
astfelă și cu deosebire acâstâ conferință s’a precedată 
de servicinlă divină celebrată de preoțimea tractuală sub 
pontifi iuiă Reveren lisimuiui domnă Vicariu. Biserica 
cea frumosă și spațiâsă de petră, care ară servi de de
cese chiar și unui orașil, răsuna de cântările armouidse 
esecutate de co pulO preoțescă, câtă și corulă școlarilor 
condusă de invâțâtorulâ locală Petru Chișiu, — La finea 
serviciului divină ou. domnă Ignațiu Suru preotă in Malu, 
conformă programei conferinței, ne-a vorbită despre -In
durarea lui Dumne<|eu“. Afâtă conținutulă câtă și pre
darea disertațiunei a fostă salislăcâtOre, daună că din 
incidentu Q târgului in |Crasna a fostă puțină poporă la 
biserică.

După servii-iulă divină luând ună mică dejună la 
ospitaliera mesă a confratelui nostru on. d-nă Vanilie 
Gheție preotă Io ală, cu topi ne-amă îndreptată spre 

scolă, locuit! >conferinței preoțesc!“. Ne a fostă mare 
bucuria, când amă vâijută că trebue sâ inlrămă într’un 
edificiu de iotă nou, bine situată, avândă o sală pentru 
iuvâțămentă acomodată recerințelojă scolastice și higie- 
niee, precum și apartamentele necesarii pentru învâță- 
toră- 0 comună așa mică cu 880 suflete, avândă o 
biserică relnivă lorle frumosă, și o ș-6'ă confesională 
modernă, precumă și casă paro<hială dm materială so
lidă, pote fi mândră de progresulă făcută, precum și de 
conducătorii sâi bisericesc!.

Reverendisimulă Domnă Vicariu a deschisă ședința 
printr’ună dis-ursă bine alcătuită, in care ni a semna
lată chiămarea importantă ce o avemă .și care îșl are 
basa in virtuțile teologice credința, speranța și iubirea, 
cari a-le protegea, menagea și a-le păstra în puritatea loră 
desăvârșită, ca pe atari mjlăce cu ajutorulă cârora pu- 
temă conduce sigură la mânfuință (urma uouâ încredin
țată spre păstorire, ne impune sf. maică biserică. Go- 
rolariulă acestoră virtuți o formezi iubirea, iubirea ne a 
îndemnată a alerga într’o adunare sciințifică religiăsă, 6r 
esaminândă starea noslră re'igiosă morală, precum și a 
turmei păslorirei nostre încredințate, sâ conchidemă că 
ore amu regresată sâu chiar progresată față de aceste 
trei virtuți teologice; in casulă ănlâiu sâ ne stringemă 
rendu ile, sâ esaminămă ranele cari ne bântuescă și ni- 
micescă efectulă sublimă ală acestoră virtuți și acele 
după putință sâ le estirpămă; er în ală doilea casă sâ 
ne (elicitămă și succesele dobân lite sâ ne servescâ de 
nou stimulă, pentru de a lucra in direcțiunea indigetată 
de spiritulă acestoră trei virtuți.

După acestă discursă invocandu ajutorulă spiritului 
sfântă, ședința se declară deschisă. Constituindu-se șe
dința prin alegerea notarului adhoc in persona on. d-nă 
Ioană Ilieșiu preotă în Crasna, conformă programei Con
ferinței on. d-nă Gregoriu Simonă preotă în Hureijă este 
provocată a-.și ceti diseitațiunea impusă de conferința 
precedentă despre: „Sacramentulu Căsătoriei*.  Acâstâ 
disertațiune deși a dovedită diligința esemplară a d-lui 
disertantă intru studiarea teologiei și moralei, totuși pare 
că n’a sațiată in destulă așteptarea conferinței, care cu 
cea mai încorpată atențiune a urmărită desvoltarea ta- 
blouriloră acestei importante teme ce s’ i vâdită din cri
ticele varii și forte instructive îndreptate in contra trac- 
tărei prea teoretice a temei, obieeționândă conferința, 
că nu intr’atâta espunerea stereotipică a principiiloră teo
logice șt morale față de acestă sf. saeramentă, ci apli
carea și desvoltatea lui față cu relațiunile ndstre locale 
și sociile, trebue sâ formeze subiectulu. care ca ună 
firă roșiu sâ se strevore prin fotă diser-ațicnea. Altcum 
operalulă are meritulă de a pute fi datu publicității. — 
Dându se cetire protocolului conferinței precedente se au
tentică In tătă estensiunea.

După a<esla se încinge o viuă discusiune față de 
venerata ordinațiune consistorială dto 8 luniu a. c. Nr. 
4059, in care clerulil este provocată a conlucra intre 
mteligenți și poporă premergândă cu esemplu, la co
lectarea de baol pentru înființarea unui fondă comuna 
diecesană, care colectă apoi sâ se aștârnă la veneratulă 
consistoriu. Conferința unanimă se decheară, că de locă 
nu e dispusă a adera la înființarea unui nou fondă die ■ 
cesană, pănă atunci pănă când nu va primi o dare de 
slmâ severă despre demersulă, regresulu, stagnarea seu 
doră înflorirea (?) fonduriloră esistente diecesane

Mai imolo conferința eu o viuă mulțâmire ia no
tiță despre Îngrijirea veneratului presidiu, față cu biblio
teca tractuală, reținândă pentru viilorulă acesteia o ac-țtft 
de a institutului de credită „Silvania", totodată se sus- 
țne deeisiunea, ca fiăcare preotă sâ conțiibue pe ană 
râte 1 II. pentru acestă bibliotecă.

Sâ ia apoi iu discusiune afacerea fonduriloră de 
b icale, ași numite „grânare bisericesc! școlare* . O insti- 
tuțiune mai salutară ca aiesta nici că se pOte, și impor
tanța ei este pre isală prin nisuința tare a preoțimei din 
acestă traetă, care urmândă esemplnlă demnului sâu con- 
ducâtoiă, a arătată cu acestă oeasiune frumo.se resultal -, 
căit potă veni timpuii, și mi se pare că nu sunlâ de- 
oarte, <ând bie'ulă po oră ingecun hală deja sub po
vara nenumârateloră iinposile, sâ nu mai pbtă râsutla și 
in amărăciunea sufletului sâu sâ strige ună „nu mai 
avemă de unde*  și atunci câtă de bine ne voră prinde 
fondurile nostre eclesiastice-ș-mlare esistente, pentru aco-

FOIIjETONU.

Balada B=elesnlni.
(de V. Alexaudri.)

I.

Plânge Prahova In vale
Și se vaetă mereu,
Totă ducândă in a sa cale 
Dorulă Peleșului sâu.
Tulburată se repede 
Vrândă de stânci a se isbi, 
CâcI cu dânsa nu’lă mai vede 
Râvnitoră de-a se iubi.

De când apa curgâtore 
Și cu sdrele cerescă
Au menire înviităre
Pentru slnulă pământesc-ă, 
Dându’i viâță și rodire,
Veselie și norocă,
Ea, prin dulce râcorire, 
Elă, prin razele-i de focă, —

Peleștilă cu flori pe Irunfe 
Și’n vesminte de cri.ștală,
Venea tjilnică dela munte. 
Peste maluri dândă năvală.
Și toți bratjii, In mirare

De-a’lă vedea clocotitoră, 
Fremălau cu întrebare: 
Unde'lă duce viulă doră?
Elă sbura, cum găndulă sboră, 
Prin sălbatice păduri, 
Locuite odinioră
De urși mari, de mari vulturi, 
Șt mergea ca sâ se culce, 
Plin de vieță, fericită, 
Pe ală Prahovei sîn dulce, 
Ca ’ntr’ună legănă multă iubito.

Ș'amândoi, in desfătare, 
Se duceau întrulocațl, 
Pănă ’n josă peste hotare, 
Multă departe de Carpațl, 
Veseli râtăcindă prin lume, 
Sub ceră vednică zimbitoră, 
Elă, uitândă chiar ală sâu nume, 
Ea, chiar locu’i de isvoră.

Bune vremi erau p’atunce, 
Când ursitului din stânci 
Nu’i păsa ca sâ s'arnnce 
Peste rîpele adânci.
II mâna dorulă ce este 
Dulce ală inimei avântă, 
Care trece ca ’n poveste 
Peste mări, pe sub pământă.

Dâr acum elă intârejie... 
Drumu ’n cale’i s’alungită!

Ea 'fă aștâptă ca sâ vie 
Din cjorl pănă la sfințită, 
Și sârmana tulburată, 
Se totă vaetă mereu, 
Purtândă grija necurmată, 
Grija Ptleșului sâu!

II.

într’o 41- • • a?a ae spune, 
Călâtorulă tinerelă
l,)ăii ’n cale’i o minune, 
0 minune de castelă, 
Ce într’o clipă râsărise 
Din pământnlă scorburosă 
Ș’a lui porțl cu dragă desthise 
Unui rege gloriosă.

Elă vât^u trecândă în sore 
Și sub codri bâlrânesd 
O Regină cântătâre 
De a munțiloră povești, 
Și frumâse Mărgărite 
Pe sălbatice poticl, 
Și pe drumuri năsipite 
Urme de piciOre mici.

S’autji, ce nu s’aude 
Ia desimile din munți;
Nu urlărl de fiare crude, 
Nu căderi de bratp cărunți,

Ci divina armonie
De dulci glasuti argintii 
Și de organă ce re’nvie 
Umbre albe de copii.

Fermecată, Peleșulă șede 
Pe o stâncă ’n locă oprita: 
Vede, ce nu’i vine-a crede, 
Simte, ce n’a mai simțită. 
Ca și dânsulă, în uimire, 
Urieșii cu vârfă aibă 
Primblă țînteșa privire 
Pe castelulă acela d’albă.

Splendidă’i 'nalta clădire, 
Ce străluce-acum sub ceră 
Cu maieslra ’mpodobire 
Unui mândru juvaer . .
E menită ca sâ deviă, 
In presentă și viitoră, 
Cuibă voiosă de ospețiă, 
Cuibă de glorii și onoră!

III. 
£tă Regele sosesce 
Lângă Peleșă, gânditoră. 
Și’lă întrâbă.' de voesce 
Ca sâ’i fiă muncitoră, 
Căci e june, și e tare, 
Câtă optă-ijecl de murgușorl 
Și cu brațulă lui e ’n stare, 
Se ’nvertâscă roți de mori!

frumo.se
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perirea indigințe'ot O culturale. PotO veni <Jile nefericite 
pe Iii unei parochii, când elementele dislrugendă și ni- 
micindă t«>ti) pro fudulă eerealeloră, prefă- endă agrii mai 
înainte imb. Ișmgi'l și măno.și intr’o pustietate («trieră 
tme și atunci câtă de bine ne voră prinde grânarele 
eclesiastice din caii după mărimea netericirei să distri- 
buiină buiate la bietulft popotă, plinii ce-și va mai veni 
in fire din catastrofa ce-a indurați). Preoți <u crucea 
in frunte, clici scopulO e prea slân'ă !

Mai departe se face o revistă peste «rolele din traci 
și in urma esaminârei și desbaterei tiesce căreia, se con
stată cu plăcere că invețămânlulă prospere/;) și că vii- 
torulă e alt) nostru. Se pune ună deosebită pondi) pe 
scălele de pomăriti), se aduce condusă și se indatoresce 
(iăcare scdlă a arăta pe fie-ce ană ună anumită cvantă de 
altoi, precum și liecare elevă repetițională pe ană să 
producă 5 al'oi, și pentru controlarea acesloră decisiunî 
veneratulă nostru președinte a binevoită a lua asupra 
sa sarcina de supraveghere cu ocasiunea visilațiunei pro- 
lopopesci, precum pe cei negligenți și renitenți să-i pe- 
depse-că, — eu multă bunăvoință s'a anguj dă ca despre 
tăie acestea să tacă o relapune detaliată in conferința 
proximă preoțeseă. Să trăiască!

Desbătându-se starea moralității poporului din tractă 
cu mângâiere s’a constatată îmbunătățire.i ei prec un 
și conlucrarea |preoțimei prin conțiuni și calech“ze la 
redicarea ei.

Etă o mică icdnă despre nisuințele nobile ale aces
tei conferințe, care voindă a conlucra din răsputeri pen
tru mărirea lui l)-<Jeu și binele multă cercalului nostru 
poporă, se vede că pote. dândă o viuă dovadă, că o < or- 
porațiune, fiă câtă de mică când are in sinulă său ună 
conducători), care in lotdăuna este gata a fi „tuturora 
toteu Corinth. IX, 22, și care se ingrijesee „precum doica 
își caută de copii s?t“ Tesal. II 7, se pole felicita de 
progresele ce le face, și p<»te in linta sigură pe calea 
binelui.

După conferință amă fostă întruniți cu toții la unt) 
prăncjă frățescă oferită cu multă iubire de on. d-nă Va- 
siliu Glieție și stimata sa soțtă. Intre bucalele sumtubse 
și gustose s'au ținută mai multe toaste, ptntru factorii 
culiurei și moralității poporului credinciosă. La revedere 
a treia (ți de Rosslii in Stirciu.

Unu membru ală conferinței.

Jubileu tu Dr. G. D. Teutseh
In 12 Dec. Sașii ardeleni au-eibaiă a 70-ea aniver

sară a cjiiei nascerei episcopului Dr. (I. D. Teutseh. Iu pre
săra acestei dile i s’a făcută în Sibiiu conductă cu torțe, 
la care au luată parte școlarii cu profesorii, dcpufațiunile 
din provincia, corulă de vr’o 160 școlari cu lampione in 
colori, orchestra orașului, numărosă publică săsescă. Epis- 
copulă a fostă salutată printr’ună discursă la care dăn- 
sulă a răspunsă. Urmă apoi o cină comună a ăspeți- 
loră ia „Impăratulă romană." Serbarea s’a continuată 
a doua di după programă.

Episcopulă Teuts' h e născută la 12 Decemvre 1817 
in Sighișbră. Absolvă gimnasiulă de acolo, apoi trecii la 
universitatea din Vtena, er după ună ană la cea din 
Berlină. In 1842 fu numită profesoră la liceulă din Si- 
ghișărâ și apoi alesă in 1850 directoră. In 1863/4 a 
fostă deputată ală dietei dm Sibiiu ca regalistă, apoi de
putată in Beichstagulu d.n Viena la 1864/5 fitndă deja 
preotă în Agnita (alesă la 1863). După dualisarea mo 
narch'ei fu deputată in dieta ungară, din care la 1867 
eșl, fiindă alesă episcopă in 19 Septemvre 1867 și la 
1863 fu introdusă sărbăloresce in oficiu.

Pentru poporulă săsescă, pentru biserica și șeola 
acestuia Episcopulă Teutseh are mari merite. A scrisă 
și in „Istoria Sasiloră.

Universitatea din Jena i-a conferită în 1858 titlulă 
de doetoră onorifică in filosoftă, in 1882 același titlu in 
leo'ogiă, in 1884 Universitatea din Berlină același titlu 
in drepturi. A ademia de sciințe din Munchen și Socie
tatea sciințeloră juridice din Gottingen I au numită mem 
brii, inuseulă naționali) german ilă alese în comitetă, 
reuniunea Gustav Adoif ilă alese în comitetulă centrală 
și președinte a'ă reuntunei (îustav Adoif din Ardeală, 6r 
reuniunea (săsescă) istorică a țării de repețile uri preșe

dinte. Adi e și membru ală camerei magnațiloră un
gurești.

Teatru românii în Brașovh.
Duminecă seră in 29 Noemvre (11 Decemvre), so

cietatea lineriloră comercianți români din locă a dată 
in sala redutei o represenfațitine teatrală, pe care amă 
fostă anunțat’o mai dinainte. S’a jucată comedia Unii 
tutorii, in 2 acte și ună tablou, de Mat Ida Poni.

Acțiunea se petrece pe o moșia de lângă Iași. Tâ
năra fată Eleonora Steria, fiindă orfană, e pusă sub tu- 
loratulă tînărului Redeanu, amică alu tatălui ei, avendă 
ea damă de companiă pe d na Renon și Eleonora Ilă iu- 
b?sce pe Redeanu, precum și acesta pe fată, fără să-și 
mărturisăscă unulă altuia simțămintele. Eleonora cre- 
dendă că tutorulă ei vrea să ia de soțiă pe fata d-nei 
BelicI, devine rea, nervosâ, și de cele mai multe ori ișl 
răsbună pe Buzdugană, bătrână servitoră ală lui Re
deanu ; in cele din urmă se hotărăsce să se învenineze 
împreună cu cameriera ei Rârița, care la rândulă ei se 
plângea de necredința iubitului ei loniță, pușcașă pe mo 
șia lui Redeanu. Din norociri Dornescu, ună amică a 
lui Redeanu, care nevoindă să ia de soțiă pe ,Eleonora 
precum hotăriseră părinții loră și fiindă logodită cu alta, 
descopere lucrulă și'i dă altă întorsătură. Destăinuesce 
lui Redeanu câtă de multă ilă iubesce Eleonora, in.âtă 
e decisă să mără. In urma măsuriloră luate de Dor- 
nescu, Redeanu se și convinge despre acesta, er in locă 
de venină li se dă fețe'oră alte prafuri, care la adorme. 
In cele din urmă Redeanu se căsătoresce cu Eleonora, 
ăr loniță cu Rărița, amândouă părechile deodată pe mo
șia lui Redeanu.

Rolulă „Eleonorei« l’a interpretată d-șora Elena 
Diniitriu cu multă pricepere; unoră momente, ca cele 
de nervositate și de mâniă, le-a dată viuă espresiune; 
în generală șl-a înțelesă bine rolulă. — D-lă G Zănescu 
ca ,,Redeanu» a jucată bravă, er d-lă Gr. Birea ne-a in- 
iățișaiă corectă pe „Dorneseu». — Rolulă »Râriței‘ l’a 
jucată b ne și naturală d-șora Elena Popovicî, er puș- 
cașulă „loniță" nu și putea găsi un interpretă mai tidelă 
decâtă d-lă Cristescu, care a și stârnită multă risă. — 
Rolulă „D-nei Beli 1“ a fostă forte nimerită dată d-șdrei 
Maria Teo har, care l'a și jucată neașteptată de bine. 
— D-ș6ra Elena Bogdană, ca „D-na Renon« a fostă po
trivită de bine, er d-lă lonă Dușoiu jun. în rolulă lui 
.Br.zdugană“ a fostă bine și a avută și unele momente 
comice.

In generala representarea comediei a reușită peste 
așteptare. Tabloulă cu mulțimea de țărance și țărani 
in frumăse costume naționale a plăcută nespus de mult.

Scirl polițienesc!. ErI dimineță, intr'una din cele 
din urmă case din Fajiște, in Scheiu, a fostă găsită arsă 
văduva Paraschiva Peligradă, care era săracă și trăia din 
cerșită. Fiindă că s’au descoperită pe cadavru mici ră
niri, care probabilă că ele potă proveni din vre-nnă actă 
de violință, de aceea nu e eschisă posibilitatea că aci s’a 
comisă o crimă. S’a făcută arătare la judecătoria pe
nală competentă.

Ultime soiri.
1‘arisă, 12 Decemvre. — D. Tirard a rău- 

șitu a forma astfelu cabinetul)! : D. Tirard, pte- 
sidentu alit consiliului și ministru de finanțe; 
Flourens, afacer. streine ; Falliferes, justiție; Dan- 
tresme, conierțu ; Loubet, lucrări publice; Faye, 

instrucția publică; Mahy, marină; Viette, agri
cultură; Sarriens, interne. Portofoliulu răsboiu- 
ltti s’a oferită generalului Tricoclie și genera
lului Logrot.; se aștdptă hotărîrea lorii.

Viena, 13 Decemvre. — Din sorginte ofi- 
cibsă se desminte sgomotulii privitorii la denai- 
siunea comitelui Kalnoky. Se tjice că cornițele 
Kalnoky este opusă ori cărei concesiuni în afa
cerile bulgare. Se asigură că archiducele Al- 
brecht caută un mijlocii d’a aplana conflictulu cu 
Rusia.

Londra, 13 Decemvre. — Se anunță din 
Petersburg Ziarului „Ttmes“ că guvernulti ru- 
sescu va esplica prin calea presei că concentră
rile trupelorft sale la graniță nu suntti motivate 
decâtu prin trebuința de mișcare a armatei și că 
n’au nici unit caracteră agresivă.

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

VIENA, 14 Decemvre. — Faima lățită des
pre retragerea contelui Kalnoky dela ministe
rialii de esterne este a se reduce la o manevră de 
bursă.

BERLINtT, 14 Decemvre. — Parlamentulu 
germanii a respinsă vama propusă de ș6se maree 
pe grâu și săcară și a primiți! vama pe grâu cu 
cinci maree.

PARIS, 14 Decemvre. -— Camerele fran- 
cese au primită favorabilă mesagiulu președin
telui republicei.

In afacerea W i 1 s o n camera de punere în 
acusațiune a dată ună ordină de sistare a 
p r o c e s u 1 ui

DIVERSE.
A născutu o *broscă u! — Soția unui veterinară 

din Csik<zereda, care mai de demultă sufere de bălă de 
stomacă, cu aceea ’șl-a suprinsă fn dilele trecute bărba- 
tulă, când acesta a sosită acasă, că a născută o ,broscă’ 
și i o arăta numai decâtă, aflându-se brăsca in pată 
lângă bolnava femee. Bârbatulă a luată brosca și a 
dus’o la farmaciâ, unde au iuat’o în privire medicii, der 
neputendu i afla rostulă, au trimis’o la universitatea din 
Clușiu. Aci apoi au constatată că brăsca e o brăscă ca 
tăie brăscele, care nici când in pântece de omă nu a 
avută fericirea a ti; că in pântecele broscei s’au aflată 
rămășițe de mâncări omenesci au esplicat’o medicii pro
fesori astfelă, că muerea cea bolnavă a mușcată limba 
broscei, apoi i-a indesată pe gură mâncare, ca să se 
pătă face vestită cu acea că ea a născută o — brăscă!

Omu cu cornu. — Despre bărbații, pe cari femeile 
loră ii înșălase <4ice că le crescă corne! Nu seim ne
fericitule omă d. Ischl, despre care e vorba, este înșelat 
ori nu de nevastă-sa, der aceea se scie că ii cresce ună 
cornă formală in ceafă. Cornulă a ajunsă lungime de 
20 centimetri, și începe a se întări bine. Au ruptă o bu
cățică din elă, și oinulă nu a simțită nici o durere. Bu
cățica acăsta a trimis’o la Viena, ca să o ia in privire 
sciențifică și să-i spună ce — făcătura e?

MBC**  Numere singuratice din „ Gazeta Transillva- 
niei‘l ă 5 cr. se pota cumpăra în totungeria 
lui I. GJtOSS, și in librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editoră și Redactori) responsabilă Dr. Aurel Muresiaun.

Peleșulă, l’așa cuvinte, 
Se trecjesce ca din visă, 
Lumea nouă ’n a lui minte 
De-odată s’a deschisă ; 
Bucurosu elă la turbină 
Se repede ’nvingătoră, 
Ca se macine lumină 
Dela fulgerii din nori.

Și de-atunvl, când noptea vine 
Născătore de suspini,
Aste locuri le vecji pline 
De fantastice lumini.
Feeria se întinde 
Peste falniculă castelă, 
Ce fereștrile ’șl-aprinde
Ca de-ună sore-ascunsă in elă.

IV.

piua Peleșulă lucrăză 
Câtă ună uriașă vânjosă, 
Er când tjma inserezâ, 
Redevine Făt-Frumosă, 
Și-n caslelă apoi apare 
Cu pasă veselă triumfală. 
Căci e na.șulă său și are 
Locă Ia prânițulă cela regală

Intre flori și ’ntre copile, 
Intre ambii Suverani,

Elă s’arată mică de 4’le, 
De și are mii de ani,
Și Regina ’nveselilă 
Ilă desmeardă-adesea-orl 
P’a sa comă împletită 
Cu brilanți scânteiălorl.

Apoi mândrulă, după cină, 
La toți lasă rămasă bună, 
Saltă sprintenă, se închină 
Și, plecândă ca ună nebună, 
Elă se duce să se culce, 
Plină de vieță fericită, 
Pe alo Prahovei sînă dulce 
Ca’ntr’ună lăgănă multă iubită.

Ea llu mustră cu blândețe
Și ’i-totă (jice, că-’i păcală
De a perde ’n tinerețe
Cursulă său neatârnată.
Elă răspunde cu mândriă: 
„Mândră fii de-ală meu norocă! 
„pică Lumină ca să fiă,
„Și Lumină e pe locă!“.

Castelulă Peleșu, 15 Octomvre.

Strigaturi poporale
din Câmpia Transilvaniei, culese de

A. M. invăț.
Trandafiră crescută In fână, 
Cinstesce omulă bătrână, 
Ca să’țl deie cuvântă bună. 
Trandafiră crescută in ârbă 
Cinstesce omulă de trâbă 
Să nu’țl deie vorbă slabă.

* ♦ 
Socră soeră pomă acră! 
De te-ai căce câtă te-ai coce, 
Pdmă dulce nu te-i face; 
De te-ai coce cu anulă, 
Totă vei fi ca cătranulă.

* * 
De nimica nu ml-e frică 
Nici de bâtă cu măciucă, 
De nimica nu mă temă 
Nici de bâtă de lemnă.** * 
Din sătulă din care-să eu, 
Nu-i nici popă nici birău, 
Că i-a bătută Dumnezeu, 
Pe popă pentru popiă, 
Pe birău pentru porțiă, 
Pe diacă’) pentr’o poveste 
Și pe făta**)  pentru neveste.

*) Cantorulă.
*’) Crâsniculă, paraclisierulă.

Frunză verde de alună, 
Place’ml copila română. 
Că i frumăsă, drăgăstosă. 
Te pătrunde păn’ la osă.

** •
Dragă mi e mândra bălae, 
Că sci face la mălae, 
Bagă două, scote nouă, 
Dâr le bagă cu lopata 
Și le scote cu covata.

** *
Mi-a făcută maica gura 
Că decă m’oiu străina 
Să mă mângăiu cu dânsa.•
Copiliță dela țâră*  
Ce ți-e gura așa amară 
Ori de pită de săcară, 
Ori de grâu de primăvară?! 
Vină la noi la Bucuresci 
Să’țl dau miere so'ndulcescl, 
Ori stafide ori migdale 
De care ți placă dumitale.

♦* ♦ 
Cătănire-așă cătâni 
La compania mânduții 
Unde i compania de fete 
Și pușcuța de lemnă verde, 
Baioneta de nuiele 
Strajameșteră de muiere.
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Garou! □ la burai da Vle.no
din 13 Deceinvre st. n. 1887.

Rentă de aură 0% . . . 98 05 :
Rentă de hârtii o',/0 . . 83 20 
împrumutul^ căiloril ferate 

ungare.......................148. -
ămortisarea datoriei căi- 

lorâ ferate de ostfl ung. 
(1-ma emisiune) ... 93 75

Amortisarea datoriei căi
lor ti ferate de ostâ uug. 
(2-a emisiune) . .

Amortisarea datoriei 
lorfl ferate de ostil 
(3-a emisiune) . .

Bonuri rurale ungare
Bonuri
Bonuri 

mișâ
Bonuri _ _ . .
Bonuri rurale transilvane 103 50

căi- 
ung.

. . 112 25
• ■ 104.- 

cu cl. d6 sortare 1C3.50 
rurale Bauat-Ti-
............................. 103.50 

cu cl. de sortare 103 25

I Bonuri croato-slavone . . 105 75
Despăgubire p. dijma de 

vintl ung........................... 98.75
i Imprumutulfi ju premiu 

ung.................................121.—
Losurile pentru regulare».

Tisei și Segedinului . 121.50 
Renta de hărtiâ austriacă 79.10 
Renta de arg. austr. . . 81 60 .

I Renta de aură austr. . . 110 70 
Losurile din 1860 . . . 133 25
Acțiunile bănce) austro- 

ungare....................... 875 —
| Act. băucelde credită uug. 279.50 
| Act. bănce! de credită austr.274.90 

ârgintulă — — Galbinl 
împărătesei .... 5.97

Napoleon-d’orI .... 10.— 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.90 
Londra 10 Livres sterlinge 126.3q

Renta 
Renta

>

Impr.
Credit

>

>

>

1

Banca

âțtirsa <le Buriicesei.

Cota oficială dela 30 Noemvre st. v.
Cump.

93>/a
96—
91 —
34—

105— 
91%

103—
96— 
87’/a

500 Lei------

română k5%). 
rom. amort. ț5’/0) 
convert. (6°/0) 
oraș. Buc. ț20 fr.) 
fonc. rural

II 
urban»

>

(7%) 
î5°/o) • 
(7%) 
(6°/o 
(5%) .

»
. ’ o» 10 ■

națională a României 
Ac. de asig. Dacia-Rom.

< » » Națională
Aură contra bilete de bancă 
Bancnote austriace contra aura. .

14.*/*
2.03

Unu locu de pășune
în mărime de 278 jugere catastr. 1400 stînjim patrați. 
situatu pe unu platou de mi.jlocu. se arendeză pe G ani.

la 6 (28) Decemvrie 
din jdotbavu, la 10

2 3

Licitațiunea se va face 
1887 în casa comunală 
ore a. m.

Prețuiri strigărei 500 11.

I

Prețuiri strigărei 500 11. v. a. pe anii. Vadiu e de 
10°0. Informațiunl mai de aprope la:

Ev. Presbiterium A. B. Rothbach (Veresmart.)

(Ăvisă d-loru abonați!
Rtigămu pe d-nii abonați ea la reînoirea preniiineiațiiinei să 

binevoiascâ a scrie pe cuponul» mandatului poștală și numerii de pe 
fășia sub care au primitu diarulft nostru până acuma.

Domnii ce se abon^ză dm nou să binevoiasca a scrie 
lămuritu și s6 arate și posta ultimă.

Decă se iveseti iregularități la primirea diarulni onor, 
suntu rugați a ne încunosciința imediată prin carte postule, ca 
depinde dela noi, s6 se delătureze. ADMIXISTll.

adresa

abonați 
în câtu 

„GAZ ’II.’ANS*

$&
&
& e

11’-87
vend.

91%
97—
92—
36 — 

106—
92%

104—
97—
88%

15.—
2.04

Curstdu pieței Brașovu

du, 14 Deceinvrc st. n. 18S7.

Bancnote l omafte:-c! . .

Argint românesc .

Napoleon-d'ort . .

Lire turcesc! . . .

Imperiali . .

Galbeni . . .

Scrisurile fouc > Albina» 6°/0

5'/.>

Ruble Rusesci . .
Diseontulă . .

CUL-.J,

>

»

8.53

8.50

9.95

11.24

10.24

5 87

101.—

98.—
110.—

7—10°/, pe

n
»

»

»

>

>

ana.

8.55

8 53

9.98

11.30

10.26

5.90

102.-

99.—

111.%

Sosirea și plecarea trenuriloru și posteloru în Brașovu.
1. Pi cea rea tre.nurilonî:

1. Dela Brașovu la Pesta:
Trenu'a de pcr.-one Nr. 307: 7 ore 20 de minute sera.
TreimlO mixta Nr. 315: 4 ore Ol minuiă dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
TienulO mixta Nr. 318: 1 bră 55 minute după amedi.

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

TrenulO de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de ameiji.
Trenulu mixta Nr. 316: 9 bre 52 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașovu:
TrenulO mixtă Nr. 317: 2 bre 32 minute după ameifl.

A.
la•i)

c) 
<i)
O

aj 
b) 
o 
<l) 
e)

Dela
îl

n

•n
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Din
n
TI

BrașovO

n

11

y>

în 
la 
la

B.

Plecarea poștelor»:
Hețnovîi-Zernesci-Brunii: 12 bre 30 min. după amCd'. 
Zizinil: 4 bre după amedi.
Secuime (S. Georgl): 1 oră 30 minute nbplea.
Făgărașit: 4 ore dimirtela.
Săeele: 4 6re dimineța.

Sosirea posteloru:
Bifuovil Zemescl-Branii la BrasovO: 10 bre înainte da amedb 
Zizinil la Brașovfi: 9 bre a. m
Secuime la Bra.șovă: 6 bre sera
Făgiirații la Bra.șovO: 2 i>re dimineța.
Săeele la BrașovO: 6 bre 30 minute sera.

Piiblicataile „CÂBCELABIEI NEBRUȚ10,“
9 — GHERLĂ — SZ.-UJVĂR. —

Probitatea in copilăria. S lnță din .-Ora educa- jparandiali).
țiunei. După Ernest Legoiive, 
francese. Prețulo 10 cr.

Barbu cobzarnlu. Nuvelă originală de Emilia 'a.
Lnngu. Prețuia 15 cr. °Pă, intocmita după lipsele seblelord nbstre în mesura

Hermann și Dorotea după \V. de Goe he, traduc- in care este acesta! pentru aceea îlo și reeomaudămă 
țiune liberă de Constantin Morariu. Prețulo oO cr.

Ifigenia în Aulida. Tragedia în 5 acte, după Eu 
ripide, tradu-J in versuri de Petru Duitu. Prețuia 30 cr,

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

Carmen Syîva. Prelegere publică ținută în sa'ele 
gimnasiulni din Fiume prin Vineețiu Nicbră prob gim- 
nas. Cu portretulO M. S. Regina României. Prețuia 
15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu.
de 102 pagine, cuprinde 
rangiale. Prețulo redusă

Trandafiri și viorele,
Ioană Popu ReteganulO.
Prețulu 60 cr.

Tesaurulu deia Petrosa seu Cloșca cu puii ei de 
auru Studiu arclieologică de D. O. Olinesdu. Prețulo 
20 cr.

Apologia liise.usiunl filosofice și istorice maghiare 
privilore la Romani, invederile și rectificate de Dr. 
Gregoriu Silași. — Partea I. Paula Hunfalvy despre 
Cronica lui Georg. Gabr. Sincai. Prețulo 30 cr.

Renascerea limbei românesc! in vorbire și scriere 
invederită și aprețială de Dr. Gregoriu Sdași. (OpO 
completă ) Broșura 1. II. și IU. Prețuia broș. I. II. 
câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. Totetrei împreună 
costau 1 fl. v. a.

Biblioteca Săteanului Românu Cartea I. II. III.
IV. cuprindenuD materii forte interesante și amusanle. 
Prețulo la tbte patru 1 fl., câte una deosebită 30 cr.

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

Colecte de Recepte din economlă, industria, 
merciu și chemiă, pentru economi, industriași și 
mercianți. Prețuia 50 cr.

Economia pentru scblele
II. Prețuia 30 cr.

îndreptară teoreticii și 
mentulu intuitivii în folosuia

AMICULU FAMILIEI. piară beletristica și cnciclo 
pedicâ-literaru cu iluslrațiuni, Cursnlă XI. — Apare 
In 1 și 15 <ji a lune' in nuraeri de câte 1 L/a—2% cole 
cu iluslrațiuni frumbse; și publică artiebi sociali, poe-

£ siă, nuvele, romanuri, suvenir! de (ălăloriâ ș. a. — 
Mai departe Iracleză cestiuni literare și scientifice, cu 
reflesiune le cerințe'e viețpi practice; apoi petrece cu 
atențiune vieța soc..dă a Rcmâniloru de pretulmdenea, 
precum și a celorlalte poporațmni din patriă și străi
nătate; și prin uinoră dulce și satiră alesă nisuesce 
a face câte o 6ră plăcută familiei strivite de grijele 
vieței; și peste iotă nisuesce a întinde tuturora indi- 
vidilorâ din familiă o petiecere nobilă și instructivă. 
— Prețuia de prenumerațiune pe anula intregă e 4 fl. 
pentru România și străinătate 10 franci — lei noi, 
plătibili și în timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN. Revistă bisericescă, scolastică 
și literară. Cursula XIII. — Apare în broșuri lunare 
de făte 2%—3% cole; și publică arliclii din sfera tu
turora sciințelora teologice și intre aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, serbători și diverse ocasiuni, — 
mai departe studii pedagogice, didactice și scientilice- 
literari. — Prețulo de abonamentO pe anula întregO 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — Ici noi, plă- 
tibili și în bilete de bancă și în timbre poștali.

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

Puterea amorului. Nuvelă 
vinară. Prețulo 20 cr.

Idealulu pierdutu. Nuvelă 
C. Z RovinarO. Prețuia 15 cr.

Opera unui omu de bine.
Continuarea nuvelei: .Idealulu pierdiitii-1 
lina C. Z. RovinarO.

Fontâna dorului.
Simu. Prețulo 10 cr.

Codrenu craiulu
Simu. Prețulo 10 cr.

Elu trebue să se însore. Nuvelă de Mat ia Si Invartz 
traducere de N. F. Negruțiu Prețuia 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță din emigrarea 
lui DragoșO. Nuvelă istorică națională. Prețulo 20 cr.

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

i

*

♦

e

originală de Panlina

Nuvelă originală. —
— de Pati-

Prețulu 15 cr.
Nuvehl poporalii

codrului. Baladă

de

de

(ieoi gin

Georgiu

i, a învățătordoru și a altoi 0 băi bați de sculă, 
, membru alu academiei de V. Gr. BorgovanO, proltsoră preparandialO. Pre

țuia unui esemplara cu porto francam 1 II. 80 cr. v. 
In literatura no-tră pedagogică abia allâmO vre una

Unt'i volume 
103 poesii bine alese ți a- 
(dela 1 II 20 or. la) 60 cr. 

poesii poporale culese de 
Una volumO din 14 cble.

co
co-

Ivi.

|

practicii pentru înveță-
eleviloră normali (pre-

Tipografia ALEXI, Brașovu.

mai alesO Direclorilora și învățătorilor!! ca eelorO in 
prima liniă interesai!.

Spicuire din istoria pedagogiei la noi — la Ro
mâni. l)e Vas. Gr. Borgovano. Prețulo 15 cr.

Manualii de Gramatica limbei române >entrn soa
iele poporali in 3 cursuri de M<ximO Popă profesore 
la gimna-'iula din NâsfiudO. — Alanualulo ace.sla este 
aprobata prin înaltu|0 Mn)js(eiii de cultă și instiuc- 
țiune publică eu rescriptulă de dato 26 Aprilie 1886 
Nr. 13193. - Prețuia 30 cr.

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

Carte conducătore la propunerea calculărei în 
scola poporală penlru învățători și preparam}!. Bro.ș. 
I. scrisă de Gavrilă Trifu, profesoru preparandialO. 
Prețuia 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni.
Mărgăritarulu sufletului. Cai te bogată de rugă

ciuni și cântări bisericești forte (rumosu ilustrată. Pre- 
țulu unui esemplara broșata 40 cr. legata 50 cr. 
gata in pânză 60 cr. legata mai fina 60, 80, 90 
1 II., în legătură de luxa 1.50—2.50.

Miculu mărgâritaru sufletescu. Cărticică de

le-
cr.

ru
găciuni și lânlărl bisericesc! —frumosO ilustrată pen
tru pruncii școlari de ambe secsele. Cu aprobarea 
jnrisdicțiiinei sup. bisericesc!. Prețuia unui esemplara 
broșată 1‘ cr., — legată 22 cr., legata în pânză 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Cu mai multe icbne fru
mose. Prețuia unui esemplara trimisa franco e 10 
cr.; — 50 esemplare costau 3 fl. • 100 fsempl. 5 fl.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria a Născătorei 
de D t|eu urmata 
mai multe iedne 
espedaia Iranco e 
plare 5 11. v. a.

Epistolia D
esemplarO legatu e 15 cr.

do mai multe rugăciuni frumbse, Cu 
frumbse Prețuia unui esemplara

10 cr.. 50 esemplare 3 11., 100 esem-

N. Isusu Ohristostl. Prețuia unui

* » e e e
f

&
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