
REOACȚIVWEA ȘI ADMISilSTRAȚICNEA 
BRAȘOVC, piața mare Nr. 22.

.GAZETA" IESE IN FIECARE DI.

t*e un 6 an ti 12 fior., pe șăse luni 6 fior., petrei luni 3 fior.
RoEfsnia ți strAinAtate:

Pe anO 40 fr., pe șese luni 20 fr., pe trei luni 10 franci.

m 271

ANULU L.

Mercuri 9 (21) Decemvre.

St PRENUMERĂ:
la poște, la librării și pe la dd. corespondenți.

A N U N T I U R I L E:
O seriă garmond 6cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicare

. — fflRtiQsorlpta nu io retrâmltG.

1887.

Brașovu, 8 Decemvre 1887.
Soirea, eă Tisza este chiămatu la Viena ca 

86 asiste la conferințele comune, a produsă mare 
neliniște și mari temeri în Peșta, așa că orga- 
nulă ministrnlui-președinte s’a aflată îndemnată 
de a mulcomi spiritele printr’ună articulă, în 
care declară, câ „momentană1* încă situațiunea 
„nu este acută11 și totă mai e speranță, că con- 
flictulu cu Rusia se va put6 evita.

Deocamdată, asigură organulă lui Tisza, se 
tractâză numai de esecutarea tnăsuriloră de pre- 
cauțiune și de negociările constituționale și fi
nanciare, ce stau îu legătură eu acdstă eventuală 
esecutare.

Duminecă a sosită ministru-președinte Tisza 
la Viena și, după ce a conferită cu Kalnoky, a 
fostă primită în audiență de Maiestatea Sa. Dela 
2—6 după am6()I a fostă în ministeriulă de es- 
terne o conferință comună ministerială, sub pre- 
ședința contelui Kalnoky. Se asiguiă că în a- 
cestă conferință ministrulă de esterne a făcută 
nisce declarațiunî importante cu privire la ună 
evantuală conflictă cu Rusia și la raporturile ino- 
narcliiei cu Germania. S’a recunoscută necesi
tatea de a se întări garnisonele din Galiția, desă 
Rusia nu va înceta cu concentrările. De o pro- 
cedere agresivă a Austro-Ungariei contra Rusiei 
nu e vorbă. C'unu cuventu marii sfetnici ai mo 
narchiei nu atlă de lipsă nici întreprinderea unei 
acțiuni mai mari, nici convocarea sesiunei estra- 
ordinare a delegațiuniloră.

Ce-o fi adevărată și ce nu din t6te aceste, 
se va vedea mai târdiu. Deocamdată mai înre 
gistrămă s -irea, că în conferința comună din 
urmă s’a tractată de încuviințarea unui credită 
de 20—30 de milidne pe temeiulă creditului de 
521/» milione votată mai înainte de delegațiun! 
și în parte anulată de delegațiunea trecută.

Intr’aceea se asigură dincolo și dincdce de 
Laita, că situațiunea militară devine pe di ce 
mero-e mai critică. Cum mai stă însă cu situa- 
țiunea politică? Căci bine 4>ce o fdiă germană, 
că esistă o strînsă legătură între situațiunea mi
litară și politică.

In privința acesta este însemnată și enuneia- 
țiunea organului d-lui de Griers, care are ten
dința de a mai slăbi puțină aserțiunile lui „Ruski 
Invalid11, d6r în totală stă totă pe acelă punctă 
de vedere.

Și „Journal de St. Petersburg" descarcă răs
punderea, pentru situațiunea actuală a păcii ar
mate, de pe spinarea guvernului rusescă și dice 
că, decă puterile cari s’au aliată și formeză liga 
de pace în Europa centrală nu voescă decâtu 
susținerea statului quo pe temeiulă t.ratateloră 
esistente, Rusia încă se alătură la acesta „garanția 
de pace11 prin aceea că ia măsuri defensive spre 
a restabili „echilibrultT militară11 la granițele sale, 
după maxima: si vis pacem, para bellum. Apoi 
încheiâ declarândă că grățiă buneloră raporturi 
cu vecinii săi, Rusia consideră pacea pentru multă 
timpă asigurată.

In acelașă sensă vorbesce și (jiarulu diplo
mației rusesc! „Nord11, în numărulă său dela 17 
1. c. „Rusia11, cfice elă, „concede veciniloră săi 
de a îngriji pentru siguranța loră după placă și 
pretinde acelașă dreptă pentru sine. Asupra a- 
cestei cestiunl Rusia nici că va întră vreodată 
în discusiune.u „Nord11 repetă, că Husia nu vo- 
iesce răsboiulu și nici nu’lu va declara, der î.șl re
clamă dreptulu său, de a lua astfelă de măsuri, 
cari să-o asigure contra orl-cărui năvălitorii even
tuală.

? Față cu aceste enunciațiuni ale tjiarelortt de 
frunte rusesc! este fdrte remarcabilă ceea ce se 
telegrafiază din Berlină cătră „Neue freie Presse11.

„Situațiunea11, i se spune anumitei foi, „se 
consideră în Berlină mereu ca seridsă.11 „Kreuz- 
zeitung11 nu găsesce aptă articolulă „Jurnalului 

de St. Petersbourg11 de a slăbi espunerile „Inva
lidului rusescă11. In cercurile politice berline 
domnesce părerea că guvernulă austro-ungară 
va lua la timpă măsurile de lipsă. Mai departe 
se aude accentuându se, că și atunci „când Aus- 
tro-Ungaria ar fi constrînsă prin înarmările ru- 
sesc-I de a lua ofensiva, pentru Germania ar fi 
dată casus foederis“. Cu alte cuvinte Germania 
ar sări în ajutorulă Austriei și atunci, când a- 
cesta ar proeede ofensivă.

Aceste credințe și accentuări’din partea ce- 
loră din Berlină suntă de natură a da nascere 
unoră bănueli. Nu cumva Germania e hotărîtă 
? provoca indirectă conflictulă, mânândă pe Aus- 
triacl în focă ?

Der ctne p6t,e a<|l sci ce se urzesce în se
cretă din partea diplomeției? Ajunge că tdte foile 
constată, că atmosfera devine totă mai înăbu- 
șitore.

Afacerea deputatului Traiand Doda.
Comisiunea de incompatibilitate a camerei 

deputațiloră a desbătutu, sub președința contelui 
Csaky, afacerea deputatului Traianu Doda. Illtă 
resultatulă desbaterei:

„După ce esemplarulă protocolului alegerei d n Ca- 
ransebeșă, cerută de ministeriulă de interne, precum și 
scrisorile lui Doda adresate președințiloră camerei depu
tațiloră și comisiunei au1 fostă cetite, comisiunea cons 
tată, c-ă Traiană Doda a fostă în r.gulă alesă deputată, 
că elă nu șl-a presentată mandalulă in tarminulă legală, 
adecă in intervalp de 15 dile după deschiderea dietei, 
câ și după invitarea președintelui a refusată presentarea 
mandatului său, ba a declarată chiar, că nici in viitoră 
n’are de gândb să-și presinte mandatulă său, și in fine, 
că elă și-a menținută acestă afirmare intr’o declarațiune 
adresată comisiunei. Pe temeiulă tuturoră acestora a 
declarată unanimă comisiunea ca espirată mandatulă de 
deputată ală lui Traiană Doda în sensulă § 5 ală art. 
de lege XXXIX din 1876 și a hotărită să incunosciin- 
țeze despre acăsta pe președintele camerei. (In putprea 
paragrafului citată ală legii, acela, ală cărui mandată se 
declară espirată in acestă modă nu se păte alege depu
tată timpă de trei ani.) Dupăce hotărlrea camerei, 
«măsurată disposițiuniloră regulamentului ei, a fostă pu
blicată la deschiderea u.șiloră salei de pertractare, șe
dința s’a încheiată.

Din camera României.
In ședința dela 5 (17) Decemvre a camerei, d-lă 

deputată Ciocazană aminlesce camerei, care acum se va 
ocupa cu indigenatele, ca să ia în deosebita loră aten
țiune pe farmaciști, cari nu polă funcționa in virtutea 
legei pănă ce nu suntă impămănteniți.

Poci. Cum? Ds ce? Pe Români să ’i lăsămă la o 
parte ?

Camera fiindu consultată, hotărăște ca cestiunea 
asta să fiă formulată în scrisă și dată comisiuniloră res
pective.

D-lă Maniu face apelă la sentimentele naționale ale 
deputațiloră și ’i rOgă ca mai nainte și mai presusă de 
tote se indigeneze pe Românii de nascere, cărora li se 
facă dese șicane cu ocasiunea concursuriloră la vre-o ca
tedră seu altă slujbă, dicăndu-le că nu suntă români, pe 
lângă tote că suntă născuți din părinți români și cres
cuți in țără. Să se facă deci pentru totdeuna capătă 
acestoră stări de lucruri. D-lă Maniu cere ca să se ală
ture cele mai eclatante dovecjl și acte cătră cererile de 
indigenată, din cari acte deputății să se potă convinge 
despre naționalitatea celoră ce ceră indigînatulă.

Atitudinea României în conflictulft 
austro-rusâ.

Se respândise vestea, că România, în casu 
de răsboiu între Austro-Ungaria și Rusia, va 
așeeja la Prută, la granița română dinspre Rusia, 
două corpuri de armată, pentru Austro-Ungaria 
în contra Rușiloru.

Acdstă veste e desmințită de o telegramă 
din BucurescI, în care se dice eă România e de
cisă să mențină, sub t6te împrejurările, princi- 
piulti neutralității.SOIRILE DILEI.

Lscelența Sa Metropolitulu Mironu Ilomanulu a es- 
misă ună circulară cătră tote oficiile protopresbiterale, 
făcăndă cunoscută, că pentru alegerea deputațiloră con- 
gresuall din cleră, preoțimea îndreptățită are să se adune 
la loculă colegiului Marți în 22 Decemvre v. a. c., Or 
pentru alegerea deputațiloră mireni se voră întruni si- 
nădele parochiale estra-ordinare Duminecă în 20 De
cemvre v. a. c., premergendă enunciarea sinodului cu 8 
(file înainte, adecă la 13 Decemvre; în fine colegiile mi- 
renescl se voră întruni la loculă centrală ală cercului 
Marți în 22 Decemvre v. a. c. pentru actulă scrutiniului. 
Numitulă cerculară, datată din 5 Octomvre a. c., arată 
amănunțită modulă cum au să se săvîrșescă aceste 
alegeri.

—x—
Cetimă intr’o corespondență din Neutra cătră „Pes 

ter Lloyd« : >Zelulă plină de focă, cu care s’a pășită la 
timpulă său la ridicarea culturei naționale (ungurescl) 
prin construirea teatrului de aci, s’a stinsă curendă. 
Toți directorii facil fiasco, cu tdtă însemnata subventiune; 
der așa rău ca acum n’a stată societatea teatrală. Nici 
o subvențiune, nici ună publică. La 14 c. a trebuită să 
se abefică la representațmne din causa lipsei de privitori
— în parleră erau, împreună cu cei ce aveau bile e de 
liberă intrare, patru omeni. Sărmanii actori, cărora di- 
rectorulă nu le pole plăti lefurile, suferă fOme in ade- 
văratulă înțelesă ală cuventului. In astfelă de împre
jurări „Krachul" (falimentulă) e numai o cestiune de 
câteva (file și comitetulă teatrului ar face bine a nu mai 
da câțiva ani teatrulă nici unei societăți, dăcă nu vrea 
să’șl atragă asupră’șl odiulă d'a fi aruncată în miseriâ 
pe directoră și pe actori1. — Elă unde au adusă lucru
rile pornirile neilubzuite de maghiarisare.

In Verșețu a fostă să se alăgă Duminecă în săptă
mâna trecută 40 de bărbați de încredere ai autorității 
industriale. La actulă de a'egere însă apăru numai unu 
singură alegetoră și pe basa biletului de votare ce l’a 
dată acesta s’a anunțată după ainecjă resultatulă alegerei.
— încă ună semnă ală timpului.

—x—
Precum spune ,.Branik ‘, guvernulă ungurescă a or

donată o anchetă contra reuniunei serbescl „Matika 
Srbska11 și a avisată pe fișpanulă din Neoplanta să adune 
datele necesare. —- Cu ce'șl va mai fi motivândă guver
nulă ungurescă și acestă urgiă pornită contra Maticei 
serbesci ?

—x—
• Kolozsvar» publică următorea întimpinare la a- 

dreșa d lui Bartlia Miklos, redactoruiă lui „Ellenzek» : 
»hi Nr. 271 ală lui •Ellenzek1* la articulul de fondă des
pre alegerea din Iclandu se pole ceti următOrea min
ciună iscălită de d-ta: «Prea cuviosulă Darko Sandor 
când a mersă in lanosfalva ca să țină vorbiri, a um
plută birturile cu credincioșii săi, a băută vinarsă pănă 
a eăifiită morlă de bătă sub masă. Te provocă der, 
d-le Bartha Miklos, ca să dovedescl acesta înaintea ju
decătoriei competente pănă in 1 Martie ală anului vii
toră. Decă vei dovedi acesta mă obligă a plăti „Kultur- 
egjlet- ului 100 fl. pedepsă, er dăcă n’o vei pute dovedi, 
atunci d-ta ai să plătesci 100 II. pedepsăpentru limba*țl as
cuțită, tot in favorul „Kulturegylet«-ului. Popă băt și redac
tor mincinos; tot un dracă ; amendoi suntă de-o potrivă 
vrednici de pedepsă. Să ne aplanămă der nențelegerile 
in favorulă „Kulturegylet--iilm. — lanodalva 10 Decem
vre 1887. Darka Sandor, preotu. — Frumosă se ome- 
nescă 1

—x—
Ministrulă ungurescă Trefort a răsplătită cu 80 fl. 

pe preotulă gr. or. Ionii Savu din Bobdu, comilatulă To- 
rontală, pentru servițiile sale aduse maghiarismului.

Intre recruții incorporați In timpulă esercițiului din 
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1887 in armata de uscată și de mare a Germaniei abia 
s’au aflata 1160 de indivizi, cari nu sciau ceti și scrie, 
din numărulă totalii de 101,156 de recruți, Recruții din 
provincia Hohenzolletn chiar toți sciau scrie și ceti. Nu In 
tăie părțile Germaniei este insă poporulă alâtă de cultivate, 
căci In alte provincii se află cu milibne'e, cari nu sein 
scrie și ceti. — Când ne voină pută făli și noi cu ade
menea progrese? Der e greu, căci stăpânirea ungures a 
fngrijesce ca să nu progresămă repede.

Școla săsescă agricolă din Feldioră a fo-uă cu- e- 
tată in anulă școlară 1886/7 numai de 9 școlari, dmiii- 
cari unulă română. Rău facă Românii <ă nu’șl dau iu 
astfelă de șc-6le_copii, pe cari vrău -ă i facă agricultori

In ședința din urmă a representanței comunale din 
Clușiu s’a decisă înființarea unui instituia de surdo-muți- 
In acăstă afacere se va adresa miuistiului ungurescO 
Trefort o representațiune, s’a mai al >0 una comitetă 
esecutivO, care să compună una memorandă cătră dietă. 
Se va mai adressa și rugarea d’a se concede să se ri
dice in comitatele ardelene ună adausă de dare. — Va 
să (Jică totă Românii să susțină și acesta instituia de 
maghiarisare a surdo-muțilorO, liindu că Românii for- 
meză poporațiunea cea mare a Ardeiului.

—x—
Marele duce de Suchsen-Weiner a conferită epis

copului sasă Dr. G. D. Teutsch din Ardelă, cu ocasiunea 
aniversarei a 70 a a Zilei nascerei, crucea de cavaleră 
(Comthur) cu steua ordinului vegherei său a șoimului 
alba.

—x —
Soc etatea liferară-bisericescl >Alexi Șincai' a ju- 

nimei române din seminariulo gr. cat. din Gherla va țină 
o ședință festivă in localitatea seminariului, in 1 lanuariu 
st. n. 1888 cu prilegiul jubileului seci rdol.il ală Summului 
pontifice regnante Leone XIII, lnceputulă la 5 ore sera. 
Prof, Dr. Ionu Popă, conducători!. Emilia Brunii, pre
ședinte. Vasiliu Popa, secretară. Programulă: După im- 
nulă: «Împărate cerescă: 1, «Cuventă de des hi le’e»
rostită de E. Brunii cl. IV. 2. -Vieța și i-aracterulă per
sonală ală Summului Pontifice Leone XIII* de Vasiliu 
Popă c'. II. 3. „TrimisulO l’rovedinței* poesiă ocasională 
de E. Brună, cl. IV. declamată de Ionu Vereșă cl. HI
i. „in eterna urbe Roma* cuartet ă ese-.-uiată de coridă 
vocalO. 5. «Despre i nfalibili tal ea Ponteficelui* disertațiune 
de Vasiliu Vajda, cl. II. 6. Jidovulă Rătăcitorii< după 
Sehubert, tiad. de G. Țăranu, declamată de Joliu Mol 
dovană, cl. II. 7. „Oremus pro Pontifice» cuartei ti ese 
cutată de corulă vocalO. 8. „Enciclica „II .ir.anum genus», 
apretiare de Aksandru Ilaliția, cl. IV. 9. .Cuvântă de 
închidere* rostită de lonă Chisiu, cl. tV și vice preșe
dintele societăței.

—x—
In filele acest a, ună „do:nnă“ >e du e in lo uința 

colec orului de dare din Galați, lângă Fag.VașO, și ceru 
ca „pii nă-controloră împuternicii 1 de lisolgăbirâu, să i 
se presinte registrele și consemnările d > sumele de dare 
In asaie. Judele localii și colecltrulă de dare nu cu
tezară a'și esprima neîncrederea și îndoiala față cu ună 
.domnă aiâiă de nobilă.* Pe »âi’.d primă controlorulO 
pertracta cu șefii oficiului locală ca să i predea banii a 
flătorl in cassa de dare spre a i du.e la ofieiulă de dare 
din Bistrița, intră din întâmplare inspe tor.lă de dare 
Algatzi, care se afla în călătoria oficială. „Domnulă 
primQ-controloră* fu demascată ca inșelătoră, apoi a- 
restată și acum șede la umbră in inchisdrea din B.strița 
Inșelătorula se numesce Edmund Kov.ics

—x —
Comunei Geoagiulii de josu i s’a datu voi , ca pe 

viitoră să’șl lină târgulă anuali la 25, in loch de 2 Ia
nuarie.

— x- -
Deunăcjde anunțaserămă, că ună .Jidovii betrunu 

de 90 de ani, milionară în Iași, e în tratări de căsătoria 
cu o femeiă din Lembergă. Etă acum ce scrie „Răsbo- 
iulă* despre aeâstă scandaluri însoțire : „Căsătoria co
mică a vestitului ban^hură, a decanului prin avere și 
vu-stă a bancherilor!! israHiți di.i lași 1. I. Ch. Daniei, 
Va slricată, s’a inecaiă in baltă prin un.l de-nolământ ă 
forte amusanlă, vrednică a procura subeclil»! u.iai co 
medii seu a unui foiletonu caraghioșii. Non.igenaruh! miie 
aducându-și miresa la lași din Lemberg. a voită să 'și 
seibeze logodna in sinulă numerdsei lui familii printr'uni! 
forte strălucită și grandios1! ban -hetă; miresa e fșinee de 
40—50 ani, bine conservată și forte frumo<ă itică. hi 
momentulă când baneiieruiă Daniel se credea, la misă, 
in culmea fericiriloră omenești și jubdi priv ndă miresa 
u neșațiulă unui om! de 90 ani, de odată troncă 1 o 

telegramă din G iliția, Crecjândă că e vr’o felicitare, be- 
trânulă o trece miresei lui s’o citescă; aci e aci! Depeșa 
onținea o teribilă descoperire pentru nonagenarul^ b m- 

cheră: miresa d-sale era denunțată a iolo, că e amanta 
unui conte polonă, cu unu trecută de aventurieră și cu 
profesia de femee liberă! Tiblon: desolarea și rușinea 
bătrânului; bucuria și armonia familiei nemullămite de 
acea căsătoria ridiculă, miresa a plecată imediată luândă 
inse precauțmni a rămâne cu frumâsele daruiî de nuntă 
din partea mirelui, daruri ce consistau in patru mii de 
galbeni noi in aura, zimți austriac!, și in bijuterii cu bri
liante mari, fdrte prețiăse, păstrate de vechime în lăd le 
secularului bancheră ieșană ! Frumosă căsătoria!,.. Ună 
asemenea pasă ridijulă in vieța unui forte bătrână ban- 
■ herO, cu renume in piață, de mulie ori pote discredita 
și compromite s tuațiimea sa financiară și mai cu o îebire 
morală. A guelqiie chose malheur est bon!'

Literatură. Revista Societății •Tinerimea română», 
•e apare odată pe lună In Bucuresci, conține in Nr. 10 

și 11 de pe Octomvre și Noemvre: Portretuiă Sofiei/no
velă; de Rădulescu Nigeră. — Educațiuuea națională 
(conferință), de Nai. — Vi.<0 (poesiă). de Rădulesfii
Nigeiu. — Resumalulă conterințelo'.u invâțătoriloră din 
Arg' șiu. — Iubirii mele (poesiă! de Răduiescu Ni- 
gera. — Degenerarea și regenerarea animalr.lori! niîslre 
dou.es ce (fim-) de M. C. — Da! (poesiă) de Rădulescu- 
N'geră. — Câmpuli! și pădurea, de Stemi. — Buni -a 
(poesiă) de N. G. Răduiescu-NigHă, — Planeta Mart» 
de N. T. — Erna săracului și erna bogitu'mi (poe-da) 
de N Ci. Rădulescu - NigcrO. —■ Cronica sciențiiiiă 
de C. M.

„Lumina pentru toll“, revista ilustrată de enciclo
pedia și de pelngogiă. apare în Bucuresci de 2 ori pi 
iunâ in câte 24 pag., sen numai od.ilă iu 43 pag Di
rect oră : Bniu de Balteanu. Nr. 6 dela 1—30 Noemvre 
conține: Sentințe pedagogice. — Schițe din is'oria pedi 
gogiei (urmare) de Ioană Rusu. — Cronica teatrală 
(Ovidiu, Fântâna Blanduzei ctc.), de Ioana Rusu. — 
Joculă copiilor,!, de Ch ist. S'. R.verenn. — Cum învăță 
Gertruda copii săi? (epistola 10, de E. B. — Ștelană 
Vodă (baladă poporală), de Pr. St. S oieeseu. — In con
tra direcțiune, literare dela „Contimporanul,!*. de .1 u- 
vena’0. — Urnă sistemă românescă de invâțămeiiti!, pre
lucrată de S.ilana Georgescu-Carpenă (urmare) — Me
seriile române (aparatuii! de lorsd peife pornită). — Con 
ieriiițele invățătoriloră din Muscele. — Speranța. — 
Rusia și România. — RoInlO Româniloră intr’uno râs 
boiu europâna. — întrunirile invâtătoiilorâ din fiă-caie 
plasă a județului il!ovă, de Eniu Balteanu, -- Numerile 
— Scdla nouă. — Noi revisorl școlari ele. — Notiț» 
literare.

Doineniulu Coronei în România.
Cetiuiu în „Curierulu Financiarii“ ilela 6 

(18) Decent vi e :

llo'ărita, M S. Regele voesc-e ca (granulă sâ fiă 
ună lummată celățe-'ni’i in stată, și pentru aeâsta nu 
cruță nici ună sacrific u In a dota satele de pe dome- 
mulă Coronei cu scoli b ne înzestrate cu ma erialft și cu 
profesori sulieiențl.

Nnmordse'e scoli ce s’au înființata in comunele ru
rale de pe domaniulu Coronei constituesefi o probă vă
dită de înaltele și generbsele sentimente ale Regelui.

Am ijisă la înființarea Domeniului Cordnei, că n- 
ce.iă institut,tune va fi pentru poporO ună focară de lu
mini agricole și industriale. Disele nostre se realiseză 
asiădi ou o reper) ciune care ne nimesce.

Nu era destula că fiă-care comună de pe Do
rn miulă Coronei dobândise o scdlă, acum ne so-esce 
vestea câ se înalță câte douâ scole unde s’a vâdnia că 
e necesitate, și se inființezJ chiar ateliere, de unde in
dustria casnică se se răspindescă cu Înlesnire prin sate.

A doua șeolă inaugurată săptămâna trecută Iota 
in comuna Lipovă de pe Domenulu Sâgarcea și atelierulă 
ce luncționeză acolo pentru fabricarea pălărieloru de pae 
care a figurată cu onore la Espusițiunea cooperatorilorG 
din Craiova, dau măsura esactă de rolulă bine-făcătorO 
a O Domeniului Coronei...

Bibliotecile școlare.
l iniare și fine.)

Se nasce insă întrebarea, deră posede literatura 
nășiră cărțile de lipsă pentru tinerime, decă iuvățații 
noștri s’.iu îngrijită, ca geneiațiunile, ce simtă din des- 
voitare, să nu fiâ lipsite de nutrimentulă spirituală de 
lipsă ?

Este adevărată, că literatura nos'ră nu dispune de 
ac a variațiune de scrieri destinate pentru tinerime, pe 
care o observămă la poporele mai inaintate in culluiă 
deeâtă noi; este adevărată, că noi nu avemă nisce serii 
de lucrări pentru tinerime, împărțite după etăți, după 
cum d. e. le au G irmauii, Franeesii seu Englesii; este 
altvăraiă, câ la noi nu apară jurnale întocmite anume 

entru copii și pentru copile, după cum aparii d. e. la 
oncetățenii noștri Maghiari*;, — cu tote acestea unele 

ie avemă și noi, și la noi s’au dată la ivelă unele scrieri, 
care se potă întrebuința eu destulă succesă chiaru și in 
șcblele, pe i-are Ir privescă mai cu semă aceste rânduri.

Ajunge, crcdă, decă amintescTi aci «Biblioteca pen
tru tinerimea de ambele sccse‘, prelucrată de 1. M. Riu- 
enu (in scrierde căreia in~ă nu ar fi rău, decă s’ar face 

unele schimbări cu privire la limbă și la ortografia), unele 
broșuri din .Biblioteca poporală» a •Tribunei*; .Bibio- 
teca copid iră», cdată de librăria N. I. Ciurcu din Bra- 
șovi'i (es cpționăudă broșurile, in caic se cuprindă unele 
piese nereuș le, cum e d. e. Iroșura 18’*;; „Biblioteca 
pentru tinerimea română., edată de .Societatea pentru 
literatura și cultura română" din Bucovina, ■Bibliote a‘ 
societăți. „Ș ola română» ; p ntru școlarii mai des.’oltațl. 
• Sntuiu cu comorile» ală d-lui N. Retra-l’ctres.-u, em.

Der după imprtjmările, in care trăesce poporu â 
ncsiru, nici atâta nu e de ajunsă. Biblioteeele năstre 
școlue, cu deosebire In comunele dela țâră, ar trebui 
-ă fiâ Iotă odată nis ie adevărate b blioted poporale, c.ue 
ă lege și mai tare pe sătenulă română de scdla din 

comuna sa. și care, pro-mându-i o petrecere plăcută și 
folosildre, să'IO ferescă de atâtea deprinderi rele, cu care 
ișl oinără limpidă liberă, slăbănogin iu’.șî atâtu trupulă 
ăiă și sufletulu.

Ah. ce priveliște frumo-â ar fi, eâ-id in sările lungi

’) In România, pare-ini-se, s’au făcută câte-va in« 
cercări, care insă n’au isbutită.

♦♦) Ve^t Nr. I „Școla și Familia».• Bibliografie.

FOI LETON O.

SZ^ITTS.
III

Palidă și tristă Mariaini privea peste flacăra jăra
ticului din sobă. Povestea tângnirei in'rețăsuiă cu gla- 
sulă sarbedă ală desperării ce o stăpânea, curgea în ro- 
potă melancolică prin sullelulă ei, precând flacăra fâlfâ- 
itdre consuma mereu douâ bucăți de It-m u. • Luminarea 
de pe masă din ce in ce mi ;șorându-și ll măra, in urmă 
adormi. Mariama poitată pe ună scaună de lândă iși 
freca fruntea, Ișl pipăia fragii siniloră acu.șa eopțl la fo- 
culO vârstei sale și aprdpe de a o fura alcani 11 asculta 
cum ună cariu in sunete lugubru cadențate bătea in rarna 
unei vechi icăne.

Isvorula mângăerii pentru ea de multa era secO. 
Buzele ei bâlbăiau cuvinte ce ’n urechea ei sunau așa 
de duiosO. De oîatâ ’i se ’ntune â totulă dmainle’i res 
pirula ii îngheță pe buze și pleopele ’i căcjmă peste o< h i 
ei mari și negri. ’I se părea că Sirius întunccându-se a 
picato in gurile oceanului. Se sculă, ia altă lumină și o 
aprinde. Merse drept a la masă, luă ună condeiu, și pe 

ună pergament u galbinO ca ea, se ’ncen â să eterniseze 
memoria lui:

Unde ai apusa, o! stea mărâță 
A sufletului meu sdrobita?
Lumina ta, ce da vieță,
In care chaosă s’a sfîrșita ?

De grabă s’au topită cu tine
Ilusiile ’ml linereseî;
Perdulă vednicO pentru mine — 
BaremI odată se ml zîmbescl!

Două lacrimi sigilară aceste rându.I. După căte'a 
momente ea continuă:

Când ndptea vălulă ișl întinde
A tal» ra(|e aurii
Ună vecă de gânduri îmi aprinde 
In creerii sârbei)! și pustii.

£r tu de ceruri deslipilă
Pe lungi cărări de stele pleci — 
Și ’ml pari atâta de mărită 
Când naști din negura ()e veci!

Nbplea era așa de rece, <ăc-l vântuiu de pe la fi 
nele lui Noemvre, aspru, cum era slei-e orb e ropotă de 
isvără și nimicise orice freamătă de codrii. Cerulă deo
dată se întunecă. Nori grei planeza pe orisontă. In pu

țină vreme fulgii de nea ca nisce ojpețl noi și indrăs- 
neți se văda lipindu-se de geamuri, âr ventulO turbatd 
mișcă crângile plopului uscată, ce sunau ca nisce lovi
turi de 6se.

Visurile copilăriei simtă așa de dulci, ilusiile line-» 
rețeloră insă alâtă de amâgitore! — aslfeliu gândia Ma- 
riaina.

Vântule, vântule, vino și du-mi gândurile departe 
pănă la elă. In drumula tău nu te opri, căci acolo sosii 
te așteptă o ființă trecută în neființă E-fie elo, e Si
rius. Radele lui adesea îmi pară picurii cei mai dulci 
de mângăere, ade«ea amarulo cela mai ucigători»...! Du
rerea și uritulă suntă dușmanii cei mai neimpăcați ai 
fericirii. Când ai scăpata de unuia, te urmăresce altuiă. 
Uriiulu iți aleșiuește pașii și se târie după tine ca umbra 
pe lângă zidurile cele reci; durerea și mai multă: ea 
nu te urmărește numai, ci te slăpânește, er lumea tică- 
16să forte arareori iți dă prilegiulO de a le subtrage de 
sub puterea acestora dușmani ai inimii și minții. Oț 
Sirius, scobdră-te deci la mine și:

Nu încerca er a te duce 
Pe drumulă tău de veci, ș’acum 
Las’ dragostea-ml să te apuce 
Și să plecămO pe-acela.șU drumă!

rdol.il
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de ernft ai vele pe sătenii noștri adunați intr'o încăpere 
a edificiului școlară și aici p eolu'ă se i invățătorulă le- 
ar ci li și le-ar tălmăci câte ună interesantă capitulă din 
vre-o ser ere alcătuită anume pentru popot ă, seu când 
Dumineca după eșirea din biserică ai vede pe țăranii și 
țăran,ele noslre mergendă la sculă și eerândă din b:bli- 
teca școlară o povestire, o carie despre economia cas
nică, desp e păstrarea sănătății etc.!

In privința acesta, după cum ne iinpârtășescă fia
rele dm România, acolo s’a începută o mișcare vrednică 
de tOtă lauda. Ar li de dorită numai ca zelulă de a 
forma lângă scule biblioteci destinate pentru poporă să 
lift împreunată cu destulă pricepere la alegerea materia
lului pentru <• Hă, ea nu cumva celoră puțină pregătiți 
să li se dea lucruri pră grele pentru priceperea loră, și 
astielă in locă de atragere să se deștepte inlr’ănsii dis- 
gustă față de noulă mijo.ă de cultură, ce începe a se 
întrebuința.

T6te acestea suntă bune, îmi va obiecla cine-va 
la uinia urmuloră; dăr cu ce să proeuiâmă biblioteca 
scotarâ-poporală, despre care s’a vorbită pănă aci m; 
unde suntă tnij'dcele, cu care s’ar pute suporta cheltu- 
elile, ce să receră pentru așa ceva?...

Mijldceie le vei găsi de bună semă, decă vei lua 
mai de aprope in considerare împrejurările, in care se 
află comuna, pe care voesci să o imjestrezi cu asemenea 
bibliotecă. Atăta iți observă, că nu Irebu; se faci tot 
dintr’udată, ci pe rândt), încetă cu Incetulă. Astădli pro
curi o carte de lipsă pentru invățăloră, mâne una pen 
tru școlari, poi-mâne una pentru poporă, și așa mai 
departe.

la-te cu binele pe lângă epitropii bisericei, și vedi, 
că pote tot să va mai fi aflândă pe fundulă lâifii vre
una z.lolă, doi, eu câre vei putea face inceputulă. Nu 
pregeta mai departe a'lă visita la tjiua numelui pe ba
dea Maieu boc-ot anulă, și caută a’lă ambiționa să dea și 
eh) câli-va cjeceii pentru cărțile școlei, din cme să voră 
putea lumina până și nepoții și strănepoții bii. De aită 
pai te bagă de semă. ca la procurarea cărțiloră și la pur
tarea soc rleliloră s-5 li câtă să p6te de acurată, și iot 
o 'ată < a de iitnxiria să fac! pe onsătenii tăi să simță 
binefacerile unei b biioleci școlare bine întocmite

Nu i )vurbă, .și consistOriele, precum și deapănă 
mintele „ Associațiunei transilvane11 ar putea să I tcâ câte 
ceva în acestă privință.

(Șcula și Familia dela 1 Noetnvre).
Andreiu Bârsană.

Giurgeu St Miclăușâ, 17 Decemvre 1887.
(Urmare^

Dare de semă și mulțămită publică despre banii 
incurșl și alte oferte in folosulă nou edilicândei biser ci 
gr. cat din Giurgiu St. Miclăuș, reședmț i oti țiului pro- 
topopeseă gr. cat. a Giurgeului.

Subscrisulă în Noemvre 1885 fiiudă dispusă din 
partea Prea Veneratului Consistoră metropolitană d n 
Biașiu de paro hă in Giurgeu St. Miclăuș și încredințată 
cu ducerea oficiului protopopeseă gr. cat. ală Giurgiului, 
voindă ca in locuiă bisericei ats-i in 1874 să se edifice 
una nouă, obținându-ml dela locurile competente con
cesiune de a cole -ta spre aeeiă scupă, cu aceda ocasiu 
ne vin.) a’ml esprim i in publică cea mai profundă mtil- 
țămită tuturora marimuioșiloră cotitnbuențl și colectanți 
și a ml da sârnâ. câni constată că suma colectată ie le 
tută face suma da 736 fl v. a. (șăple sule 36 II v. a.) 
din care s’au colectată prin mine și anume: 517 II. 81 cr

1) Dela inleligința catolică din cerculă pretoriali) 
Gyo. Szt. Mik'os 224 II. 81 cr. care sumă s’a chifată in 
caria vidunaiâ de speciabilulă Vicecomite din Csik. Sze- 
reda cu ddto 25 luniu 1886. Nr. 1677.

Dela mine am dală 20 II., dela Speciabilulă D Si- 
meonă Fopielea controloră in locă 5 II.

Dela D-nii. Ioană Frondă gendarmă In locă 1 fi., 
Ioană Spiru comerciante in i ulghieșiu 10) II, loan Ș:ol- 
nai preotă In Altalâu 5 fl., Stmeonă Colta preolă in Bi- 
eazu 10 II., Ioană Tes'.ovană preotă în Bilboru 2 II . 
Dionisiu Șiolnai preolă in Csk Szt. Domokos 5 fl., Geor- 
giu Gerg ly preolă în Sz pviz 5 II, Ioană Dobreanu 
preotă in Corbu 10 II., Demetriu Dregană preolă in Da- 
mucă 46 II., Gavrilă Ciobotariu preo’ă in Gimeșiu 10 II 
Georgiu Țieranu preolă in Șiermașiu 11 II-, Miehailă 
Dobreanu preotă in Ttilghieșiu 5 fl , Aurelio Urzica preot 
in Valea Jidanului 10 II., Eliâ Cămpeanu preotă in Vâr- 
v>zu 46 II., lonașiu llie econotnă in Tekeibpalak 1 (1. 
Dela Maria Ciobolaru din Ghimeșiu 1 II.

2. Prin Dl). Georgiu Gergely, parochă in Szepviz 
13 fl 16 cr., colectați in cerculă Szepvizului pre basa 
concesinnei ce i-am esoperaiă dela speciabilulă vice-co- 
mile dm Szereda, unde s’a și chitală despre bani.

3. In asemenea modă sa colectată din partea preo
tului dm Lâzărfalva onor. Gheorgiu Boeră in cerculă. pre- 
torială Csik Szt. Mârton 20 fl.

4. Prin Ioană Șo!nai parochă in Alfalău colecta de 
acolo 1 fl 10 cr.

5. Prin Stmeonă Cotla parochă in Bicază 5 II. 46 
or , colectați in bani dela credincioșii săi.

6. Prin Ioană Teslovană, parochă in Bilboră 3 II 
colectați din parochia sa, 3 șterg tre, 3 merindare și 9 
coțl de pânză.

7. Prin Ioană Dobreanu parochă in Corbu 12 II. 
53 cr. colectați in parochia, sa 1 */, chilo de ceră și 2 
ștergare.

8. Prin Gavrilă Ciobotariu parochă in Ghimeșiu 3 
II. colectați dela poporenii săi.

9. Prin Georgiu Țărână preo'ă in Șiermașiu 8 fl. 
38 cr. colectați dela credincioșii săi.

10. Prin Eliâ Cămpeanu parochă în Varviză 51 11. 
56 cr. colectați in parochia sa, 2 ștergare, 8 merindare 
și o față de mesă.

11. Societatea numită a .Sântei Treimi" a junime, 
armene cath. din locă incă a votată din casseta socie
tății suma de 50 fl v. a. solvinlă numii la casulă când 
in limpulă de 5 ani tncependă din 1886 s’ar începe edi
ficarea bisericei, care conelusu ala societății menționate 
mi s’a comunicată în scrisă la cererea mea.

(Va urma).

Mulțăm'tă publică. Subiemnatulă, in numele jal
nicului meu tată llie și a tristei nostre familii, esprimă 
cea mai adâncă și cordială mulțâmiiâ publicului nmnă- 
rosă și deschilinilă d-loră preoți: Georgiu Puș ariu, pro
topopule Cieeu Cristurului, Simionă Popană, paroihu'ă 
Figei; d-loră învățăloil Simionă Mokiovană dm BetlănO | 
și Ioană Diugană docenle în Mălină — dmt'-e cari celă 
dintăiu cu pruncii săi scoiaii a ținută și coră — pen
tru bunăvoința cu care pe lângă totă frigulă din 13 1 c. au 
prestată cele mai completce onoruri funebre scumpei mele 
mame Flărea Boteană n. Suciu, care după o scurtă su 
ferință a adormită in Domnulă în 11 Decemvre c. Be- 
pausata a ajunsă etatea de 75 de ani, dintre cart 52 
i-a petrecută inir’o armonidsă vieță conjugală. A dată 
socielâței 12 fii și a ajunsă a-șl vede strănepoții fiicei a 
12 a. S’a aslrucată in Betlenă în propria grădină la 13 
Decemvre a. c.

Fiă-i țărina ușoră și amintirea eternă 1
Bellenu — inunicipiulă S.-Dobeca — 13 Dec. 1887.

Ioană Boteanu, 
preoiulă Nușfalăului.

Ultime sciri.
A libertin, atentatorul ti la vi6ța lui Jtilles 

Fetry, a foatCt apucată de delirium treinens și 
dusu în secția nebuniloru din închisdre.

„Lupta11 din Bucurescl spune că regimen
tele primiseră ordină să libereze contingentulfi 
anualii, ca după obiceiu, pănă la sferșitulo lui 
Decemvre. Idilele astea niinisterulu a revenită 
asupra ordinului și a poruncită ca nici ună sol
dată să nu fie liberată.

Berlină, 19 Decemvre. — Generalulu de 
Scliweintz, ainbasadorulfl Germaniei în Rusia, s’a 
întorsă din Friedrichsruhe și pl^că Ia Petersburg 
cu instrucțiuni pacifice și împăciuitdre.

DIVERSE.
Feriți-vă de umedela la piciore. — Una din regulele 

igienei e și ținerea picidreloră calde și nepătrunderea 1 a 
ele a umedelei. Povățuimă pe săteni d’așl unge cișmele 
lord cu următorea composițiune care face ca apa să nu 
pătă pătrunde prin pielea iu ‘ălțămintei. Să se fiarbă, 
încetinelă: 250 grame seu, 125 grame grăsime de porc. 
65 grame ceră galbenă, 65 grame untă de leinnă de 
măsline și 65 grame esență de terebentină.

(.Gaz. Săteanului.11)

Nuui6rul festiv al „Gazetei Transilvaniei11.
In numărultt de Duminecă, 6(18) Decemvre, 

ală „Gazetei Transilvaniei11 amu făcută cunos
cută publicului română, în urma întrebării ce ni 
s’a adresată din diferite părți, că tjtarulă nostru, 
împlinindu cu 4111» de 31 Decemvre 1887 stilă 
vecliiu ani 50 ai esistenței sale, îșl va serba în 
s6ra acestei <)de și în <|‘ua următore 1 Ianuariu 
1888 a cincitjeeea aniversare.

Totodată antă făcută cunoscută, că pentru 
cjiua de 1 Ianuariu 1888, Redacțiunea fdiei ndstre 
pregătesce uită num6ră festivă, separată, alu „Ga
zetei Transilvaniei11.

Pentru a înălța serbarea ndstră diaristică, 
ce va culmina în edarea acestui numără festivă, 
amă dori să contribue la înfrumsețarea lui câtă 
mai mulți dintre bărbații noștri cu cunoscințe, 
politici, literați etc., în deosebi bărbații cari au 
colaborată în acești 50 de ani Ia „Gazetă11 și 
„F6iă“ și se află încă în viăță.

Ii rugănnî din nou dăr pe acăstă cale să 
binevoiăscă a ne trimite câte ună mică productă 
alft ingeniului loră pentru numărulă festivă. Și 
fiindcă nu puteiuă să dămă acestui numără o 
estindere prea mare, îi mai rugămiî să ne tri- 
mătă numai mici lucrări de puține rânduri, de 
cuprinsă politică, literară, socială, economică etc., 
în prosă ori în poesiă.

Cei ce voră voi astfelă să conlucre la nu
mărulă festivă, să binevoiăscă a ne trimite ma
nuscriptele loră pănă la 22 Decemvre st. v. 
1887.

Pentru ca să se pătă lăți câtă mai tare a- 
cestă numără, amă stabilită ca prețtt de abona- 
mentă pentru elă suma de 20 cr. v. a. Abo- 
nații „Gazetei11 îlu voră primi numai pentrn 
prețulă jumătate. Pentru România: 1 leu pentru 
neabonați, 50 bani pentru abonați. Abonamen
tele la numărulă festivă se potă face prin carte 
poștale pănă la 25 Decemvre st. v. 1887. Nu
mai trimiterea esemplareloră comandate pănă la 
acestă termină o putemă garanta.

Venitulă curată ală numărului festivă ală 
„Gazetei Transilvaniei’1 îlă destinămă pentru bi
bliotecile năstre poporale.

Redacțiunea «Gazetei Transilvaniei<■

Numere singuratice din „ Gazeta Transillva- 
niei'1 ă 5 cr. se potă cumpira în totungeria 
lui I. GBOSS, șd în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editori) și Redactori) responsabila Dr. Aurel Mnresianu.

Pe acelă diurnă, sub farmecul!) dorului tău vomâ 
trăi veci de veci, căci scrisă este pe fruntea ta Netnu 
rirea. Așiep'.ă-mă der. Voiu să plecâ, și ...

Cu falnica fa strălucire
Pe lungi < ărări pănă nu pleci, 
Dâ-tnl glori6sa-țl nemurire 
Și’n schimbi) ți-oiu da iubiri de veci!

Mariama ișl închise apoi ochii și adurnit.

IV.

Ceasornicuh) consumă mereu in tie-tac-url caden- 
țaie vremea vieții. Sonii) 11 ore d.n nopte. Mariama 
privea afară spre câmpii eoperită c’unQ cojocO groșii 
de neauă.

De pe supraftța zipedei se rtfleciau la racjele lu
nci scinlei argintii. In casa ei o căldură tropică, afară 
unQ frigă polară. Sirius strălucea cu mărire Incungiu- 
rată de milionele corpuriloră ceresc!. Mariama nu-șj 
putea da semă despre ceea ce o stăpânea, Inir'ună 
târtjiu somnulă, acestă vameșu fără dreptate cătră mulți 
abia că-i dete drumulă. Ea adurini. Și a visată așa de 
frumotă!

I se pățea că o blândă înfățișare de voinică vede 
Inainiea ei. Ochii lui erau negrii sprâncenele lui îmbi

nate c’ună pără bogată și voce așâ de dulce! S’a apro
piată de ea, și unulă lângă altulă ei se desmerdau, se 
drăgosfeau și Ișl erau așa de dragi. In giurulă loră, i 
se părea, că colindă primăverile cele mai frumose, că 
sunândă buciumulă din vale și pe de-asupra capeteloră 
Iotă fagii șt tei scuturându șl florea, li se închină codrii, 
er munții și văile ii premărescă. Era peste putință ca 
ei să se mai depărteze unulă de altulă. Ea îi coperen 
capulă cu părulă ei de aură, elă ii strîngea mâna ei 
așa de cu căldură! Amândoi an ingenunchi tă și îna
intea unui isvoră și au jurată credință pe toți vecii. Și 
câtă era ea de fericită I Sirius, preschimbată inir’ună ti 
nără și voinică păstoră, s’a desbrăcată de nemurire, șl-a 
lăsată căile iui veclnice și s’a scoborîtă pe părr.ântă. 
Era așa precum îlă visase odinioră, când s’a îndrăgită 
de elă.

Dimineța Mariama tre<jindu-se, umărulă ei, altă
dată albă ca marmora, acum era ro>u venătă. Atâta 
și-lă sărutase ea. Privindu-se in oglindă, buzele ei erau 
vinete și supte.

V.
Mariama slăbea (J1 de i)'» Odată o părăsiră Iote pu- 

t trile cu desăvârșire. Nu mai dorea nimică, nu mai 
vorbea nimb ă Fibre de fibre mintea ei pare-câ se scurta 

răsărindă in loru-i halucinațiunl ce mistue adevărulă și 
claritatea. Atâta i-a mai rămasă !

wl)a, vren să inoră! Să moră și să sboră la line! 
Hrănită cu desperarea, muncindă in pământulă sarbedă 
ală jalei și tristeții, po'ă incă să-ți spună atâta, că le-am 
inbită c’unft doră peste măsură. Der tu n’ai vrută să 
știi de mtie. Vai! căci erai pră frumosă și măreță, 
decâtă ca să nu le potă iubi! Ore de ce nu m’a făcută 
Dumnezeu și pe mine o stea? In calea nostrâ de veci 
pote ne-atnO fi întâlnită vre-odată Și ar fi lostă des
tulă atâta pentru ca să știu și să simtă noroculă râsă- 
rindă pe urma p ișiloră mei. O! Sirius, singura mea 
rugă-i să mă dai uitării, și’n ultimele momente închide 
cu racj^le ttale moi și divine pleopa mî obosită, obosită, 
dictă, de greutatea nopțiloră petrecute in priveghere, pri- 
vindă mărirea ta ! Și căci nu potă mai multă decâtă 
atâta, adio Sirius!...............................................................

Așa povestea venlulă tâmnei când pribegea prin 
dumbrava de lângă sată. Elă se știa numai singură, pe 
când o urechiă îlă asculta.

Oelotnvre, 1887. Traianu H. Popă.
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Oariuln la bursa de Vlins.
din 19 Decemvre st. □. 1887.

Rentă de aura ă°/g . . . 95.80
Rentă de hârtiă b°l„ . . 79 30
Imprumutula c&ilora ferate 

ungare........................ 146. -
A mor fișarea datoriei căi-

lorS ferate de osta ung. 
(1-ma emisiune) ... 9050

Amortisarea datoriei căi- 
lord ferate de osia ung. 
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei căi- 
lorO ferate de osia ung. 
(3-a emisiune) . . . .111 —

Bonuri rurale ungare . .110.— 
Bonuri cu cl. de sortare 1C0.— 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișfl.............................100 —
Bonuri cu cl. de sortare 100 — 
Bonuri rurale transilvane 1C0 —

Bonuri croato-slavone . . 
Despăgubire p. dijma de

vina ung.........................—.—
Imprumutula eu premiu

ung.................................. 116 50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 121.50 
Renta de hărtiă austriacă 75.15 
Renta de arg. austr. . . 78 80
Renta de aurd austr. . . 107 40 
Losurile din 1860 . . . 126 —
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................  859 —
Act. băncel de credita ung. 269.75 

. Act. băncel de credită austr.267.20 
Argintulă —. — Galbinl

împărătesei .... 6 03
. Napoleon-d’orl .... 1007 
! Mărci 100 împ. germ. . . 62.10 
Londra 10 Livres sterlinge 127.’5

Bursa de Buciiresci.

Cota oficială dela 6 Decemvre st. v.
Cump.

Renta română (5%). . 93‘/a
Renta rom. amort. (5°'o) 96—

• convert. (6°/0) . 91 —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34—
Credit fonc. rural (7°/01 . . 105—

» (5’/0) . 91»/4
• • urban (7°/0) . . 103—

, (6’/0^ . 96—
’ (5’/0) . . 87*/a

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

« » > Națională ------
Aură contra bilete de bancă . . 14.1/,
Bancnote austriace contra anrQ. . 2.03

1887.
vend.

94*/s
97—
92—
36 —

106—
92‘/t

104—
97—
88*/a

15 —
2.04

Cursulu pieței Brașovu

din 20 Decemvre st. n 1887.

i Bancnote romanesc! . . . Cump . 8.44 Vând. 8.46
J Argint românesc . . . 8.40 • 8.43

Napoleon-d’or! .... 10.02 > 10.07

Lire turcescl................. 11.26 > 11.30

Imperial!...................... 10.26 » 1030

Galbeni.......................... 590 > 5.96

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

5»/o. „ 98.— 99.—
Ruble Rusesc! .... 109.— > 110.—
Djseontulă . . . • 6'/a— 8°/9 pe ană

Concurs u.
Pentru ocuparea unui postă de învățătordsă., eventuală unu învă- 

țătoră la scâla confesională gr. cat. din Bistrița, cu unu salaru anuală 
de 300 (trei sute) fi. v. a. și cuartiru bună în scdlă, cu condițiune, ca 
înv&țător&ta sS aibă cualificațiunea recerută prin lege, apoi să fiă jună, 
»^ti nemăritată, eventuală, ddcă învățător^să nu s’ar afla, învățătoruhî 
asemenea s6 aibă cualificațiune.

Concursurile au de a se adresa la presidiulă senatului scol. gr. cat. 
din Bistrița până în 20 Ianuariu 1887.

Alexandru Silași, TlieofilQ Grigoreseu,
presidentele sen. scol. notarQ. 1—3

<Avisu d-loră abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de pe 
fiîșia sub care au primită (Jiarulu nostru până acuma.

Domnii ce se abon^ză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și sâ arate și posta ultimă.

Ddcă se ivescu iregularități la primirea diarului onor, abonați 
suntu rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în câtă 
depinde dela noi, se se delătureze. ADMINISTR. „GAZ. ’JRANS*

Sosirea și plecarea trenurilor!! și poștelor!! în Brașovo.
1. Plecarea trenurilor!!:

1. Dela Brașovu la Peșta:
TrenulQ de persone Nr. 307: 7 Ore 20 de minute sera. 
TrenulQ mixlQ Nr. 315: 4 6re 01 minută diminCța.

2. Dela Brașovu la Buouresoi:
TrenulQ mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după am6dî.

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

TrenulQ de persone Nr. 308: 9 6re 46 minute înainte de amdcjl.
TrenulQ mixtă Nr. 316: 9 6re 52 minute sera.

2. Dela Buouresoi la Brașovu:
TrenulQ mixlQ Nr. 317: 2 bre 32 minute după amăcjl.

A. Plecarea posteloru:
a) Dela 
i) „
c)
d) H
t) ,

BrașovO la Reșnovă-Zernesci-Branii: 12 ore 30 min. după 
„ „ Zizinii: 4 6re după amăijL
„ în Secuime (S. Georgî): 1 oră 30 minute noptea.
,, la Făgărașii: 4 ore dirainăța.
„ la Săcele: 4 6re diminua.

ii. Sosirea postelorfl:
a) Dela Reșnovu-Zernescl-Brană la BrașovO : 10 6re înainte da a
b) „ Zizinii la BrașovO: 9 ore a. m.
c) Din Secuime la BrașovO: 6 bre s6ra.
d) „ Făyărașii la BrașovO : 2 dre dimindța.
e) „ Săcele la BrașovO: 6 6re 30 minute sera.

a medi

♦ «
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Publicatinnile „CANCELARIEI NEGRUTIU,"
’ — GHERLA — SZ.UJVÂR. — '

Probitatea în copilăriă. Schiță din ?ft-ra educa- parandiali), a invgțătoriloră și a altora bărbați de scolă, 
i țiunei. După Ernest Legouvâ, membru ală academiei, de V. Gr. BorgovanQ, prolesorQ preparandialQ. 
i francese. Prețulo 10 cr.

Barbu cobzarulu. I
Lungu. PrețulQ 15 cr.

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

Ifigenia în Aulida. Tragedia în 5 acte, după Eu- 
ripide, tradusă în versuri de Petru Dulfti. PrețulQ 30 cr,

Petulantulu. Comediă în 5 acte, după Augusto 
Kotzebue tradusă de JoanQ St. ȘuluțQ PrețulQ 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică ținută în sa'ele 
gimnasiului din Fiume prin Vincețiu Nicoră prof. gim- 
nas.
15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Bulicescu. UnQ volumO 
de 102 pagine, cuprinde 103 poesii bine alese și a- 
rangiate. PrețulQ redusQ (dela 1 fl 20 cr. la) 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii poporale culese de
IoanQ Popă ReteganulQ. UnQ volumQ din 14 cole. 
Prețuiu 60 cr.

Tesaurulu dela Petrosa sdu Cloșca cu puii ei de 
auru. Studiu archeologicQ de D. O. Olinesdu. Prețulo 
20 cr.

Apologia. Discusiunî filosofice și istorice maghiare 
privitore la Romani, invederile și rectificate de Dr. 
Gregoriu Silași. — Partea I. PaulQ Hunfalvy despre 
Cronica lui Georg. Gabr. Sincai. PrețulQ 30 cr.

Renascerea limbei românesc! in vorbire și scriere 
invederită și aprețiată de Dr. Gregoriu Silași. (Opu 
complete) Broșura I. II. și III. PrețulQ broș. I. II. 
câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. T6te trei împreună 
costau 1 fl. v. a.

Biblioteca Săteanului Românu. Cartea I. II. III.
IV. cupriniJândQ materii fărte interesante și amusanle. 
PrețulQ la t6te patru 1 11., câte una deosebitQ 30 cr.

Biblioteca familiei. Cartea I. cuprindă materii 
fârte interesante și amusante. PrețulQ 30 cr.

Colecte de Recepte din economia, industria, 
mereiu și chemiă, pentru economi, industriași și 
mercianțl. PrețulQ 50 cr.

Economia pentru scolele popor, de T. Roșiu.
II. PrețulO 30 cr.

îndreptară teoretică și practică pentru învâță-j 
mentulă intuitivă in folosulQ elevilorQ normal! (pre-

AMICULU FAMILIEI, piară bal-iri-licO și enciclo- 
pedicQ-literarQ cu ilusiratiuni, Cursulă XI. — Apare 
In 1 și 15 (ji a lunei în numeri de câte ll/a—2*/a cole 
cu ilusiratiuni frumdse; și publică articlii sociali, poe- 
siă, nuvele, romanurî, suvenirl de călăioriă ș. a. — 
Mai departe tradeză cesliunî literare și scientifice, cu 
reflesiune le cerințe'e vieței practice; apoi petrece cu 
atențiune vieța socvJă a RcmânilorQ de pretudndenea, 
precum și a celorlalte poporapuni din pairiă și străi
nătate; și prin umorO dulce și satiră ale-ă nisuesce 
a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijele 
vieței; și peste totu nisuesce a întinde luturorQ indi- 
vicJilorQ din familiă o petiecere nobilă și instructivă.
— PrețulQ de prenumerațiune pe anulă infregă e 4 fi. 
pentru România și străinătate 10 franci — lei noi, 
plâtibili și in timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN. Revistă biseiiee-că, scolastică 
și literară. CursulQ XIII. — Apare in broșuri lunare 
de câte 2'lt—31/. cole; și publică articlii din sfera lu
turorQ sciințelorQ teologice și intre aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, serbători și diverse ocasiiml, — 
mai departe studii pedagogice, didactice și scientifice- 
literari. — PrețulQ de abonamente pe anulă inlregQ 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — Ici noi, plă- 
tibilî și in bilete de bancă și in timbre postalî.

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

Puterea amorului. Nuvelă 
vinarQ. PrețulQ 20 cr.

Idealulu pierdută. Nuvelă 
C. Z RovinarQ. PrețulQ 15 cr.

Opera unui omu de bine.
Continuarea nuvelei: .Idealulu pierdută 
lina C. Z. RovinaiO.

Fontâna dorului.
Sirnu. PrețulQ 10 cr.

Codrenu craiulu
Simu. PrețulQ 10 cr.

Elu trebue să se însore. Nuvelă de Maiia Schwartz 
traducere de N. F. Negruțiu. PrețulQ 25 cr.

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

Numerii 76 și 77. Narațiune istorică după Wac-hs- 
mann, de Ioană Tanco. PrețulQ 30 cr.

originală de l’aulina

Nuvelă 
u

PrețulQ 15 cr.
Nuvelă poporală

codrului. Baladă

Pre-
v.țulQ unui esemplarQ cu porto francată 1 fl. 80 cr.

Nuvelă originală de Emilia a. In literatura nostră pedagogică abia aflămQ vre-unQ 
opQ, întocmită după lipsele scâlelorO năstre in mgsura 
în care este acesta! pentru aceea îlă și recomandâmO 
mai alesQ DirectorilorQ și invățătorilorQ ea celorQ în 
prima liniă interesați.

Spicuire din istoria pedagogiei la noi — la Ro
mâni. De Vas. Gr. BorgovanQ. PrețulQ 15 cr.

Manuală de Gramatica limbei române oentru sed- 
iele poporal! in 3 cursuri de Maximo Popă profesorQ 

gimnasiu|Q din NăsfiudO. — Manualulă acesta este 
Cu portretulă M. S. Regina României. PrețulQ 1 «probată prin lnaltu[Q MinisterQ de cultă ți instruc

țiune publică cu rescriplulQ de dato 26 Aprilie 1886 
Nr. 13193. — PrețulQ 30 cr.

Nu m6 uita. Colecțiune de versuri funebral!, ur
mate de iertăciuni, epilafiă s. a. PrețulQ 50 cr.

Carte conducetore la propunerea calculărei în 
scola poporală pentru învățători și preparan^i. Broș. 
I. scrisă de GavrilQ Trifu, profesorQ preparandialQ. 
PrețulQ 80 cr.

Cele mai eftine cârti de rugăciuni.
Mărgăritarulu sufletului. Carte bogată de rugă

ciuni ș' cântări bisericești forte frumosă ilustrată. Pre- 
țulu unui esemplarQ broșatQ 40 cr. iegatQ 50 cr. le
gato in pânză 60 cr. IegatQ mai fină 60, 80, 
1 II., în legătură de luxă 1.50—2.50.

Miculu mărgăritaru sufletescu. Cărticică

90 cr.

originală. —
— de Pau-

de Georgiu

de Georgiu
co-
co-

Ed.

de ru
găciuni și cântări bisericescl — frumosQ ilustrată pen
tru pruncii școlari de ambe secsele. Cu aprobarea 
jurisdicțiunei sup. bisericesc!. PrețulQ unui esemplarQ 
broșatQ 1* cr., — legată 22 cr., IegatQ în pânză 26 cr. 

Cărticică de rugăciuni și cântări pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Cu mai multe icone fru- 
mose. PrețulQ unui esemplarQ trimisQ franco e 10 
cr.; — 50 esemplare costau 3 fl.: 100 esempl. 5 fl.

Visulii Prea Sântei Vergure Maria a Născătorei 
de D-deu vrmatO de mai multe rugăciuni frumdse. Cu 
mai multe iedne frumdse PrețulQ unui esemplarQ 
espedatQ franco e 10 cr.. 50 esemplare 3 fl., 100 esem
plare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusu Christosti. PrețulQ unui
esemplarQ IegatQ e 15 cr.
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