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Brașovu, 11 Decemvre 1887.
Nu putemîî trece cu vederea una din apa- 

rițiunile cele mai curidse în disensiunile pressei 
germane, rusesc! și austro-ungare.

Scimu, că Țarulu Rusiei cu ocasiunea vi- 
sitei sale în Berlină a imputată lui Bismark, 
că Germania lucră pe sub. mână în Bulgaria 
contra intereseloră rusesc!, că a favorisată suirea 
pe troiui a prințului de Coburg și altele. Pressa 
oficidsă germană s’a grăbită îndată a declara, 
că Germania n’a avută nici unu amestecă în 
cele ce s’au petrecută pe teritoriulă Bulgariei 
și că documentele pe cari s’a întemeiata acu- 
sarea Țarului au fostă false,

Destulă că de atunci domnesce în Germania 
considerațiunea, că totă supărarea Țarului a cau- 
sat’o numai debutul! prințului de Coburg în 
Sofia și Țârele inspirate și neinspirate din im
periu nu lasă să t.r6câ nici o ocasiune spre a nu 
declara, că Germania n’are nici în clină nici în 
mânecă cu prințul! de Coburg, a căruia sdrte 
nu o interesdză de locă.

Totodată s’a ventilată și în foile guvernului 
rusesc! afacerea prințului bulgară și aceste foi 
au ajunsă la resultatulu, că Germania, vrendfi 
să dea Rusiei o dovadă despre bunele sale in- 
tențiunl, ar trebui să ajute Rusiei ca să gonăscă 
din Bulgaria pe prințulă de Coburg. O asemenea 
părere a esprimată nu de multă „Nord-4 din 
Bruxella.

Cererea foiloru rusesc! este adresată Ger
maniei, ca să înțelăgă aliata ei, Austro-Ungaria. 
Și ’n adevăr! în casultt de față se tractăză mai 
multă de atitudinea inonarchiei habsburgice față 
cu Bulgaria și Rusia, decâtu de aceea a Germa
niei. E vorba ca Austro-Ungaria să cedeze cu 
totulu tăremulă în Bulgaria în favorea politicei 
rusesc! și pe câtă se pare cercurile bismarkiane 
s’ară învoi cu o asemenea cesiune, numai să aibă 
pace cu Rusia.

In acestu sensu este scrisă și ună articulă 
mai nou ală „Gazetei de Colonia14, care a fostă 
reprodusă și de organulă cancelarului.

Se Țce adecă în articululă memorată, că 
părerea Țarului englesu „Tinies44, după care Ru
sia ar pută fi molcomită dăcă Austria ar părăsi 
eausa prințului de Coburg, este îndotâsă, deărece 
pănă acum nici o încercare de a stabili între 
Austria și Rusia o înțelegere asupra cestiunei 
Orientului n’a putută reeși, din causă că „ochii 
ambeloru puteri suntă mai fllămenȚ decâtu păte 
suporta stomaculă loru44.

Pe cându cei din Austro-Ungaria uită — 
adauge „Gazeta de Colonia44—că pe timpulu con
gresului de Berlină Bulgaria a fostă privită c? 
o țeră ce se ține de sfera de putere rusăscă, și 
s’au dedată cu ideea de a realisa programulu o- 
rientală maghiară privitoră la libera desvoltare 
a popfireloră balcanice sub conducerea aust.ro- 
ungară, Rusia îșl aruncă privirile sale lacome 
pană Ia Adria și ar voi să denege Austro-Unga- 
riei îndreptățirea de a se amesteca în afacerile 
orientale. Intr’aceea însă cei din Austria s’au 
mai treȚtu. Bulgariloră le va strica, er păcii 
eunepene îi va fi spre folosu, că libertatea po
porului loră a fostă încredințată unui turbură 
toru de pace orleanistu, care nn posede simpa
tiile bărbațiloră și ale femeiloră bulgare ca prin- 
țnlă Alexandru.

Ce-i dreptă se asigură acum, că părerile de 
mai su8u publicate în două organe de frunte ale 
guvernului germană n’ar fi fostă inspirate din 
partea acestuia. Cum vine atunci, că și alte foi 
mai independente ca „Național Zeitung11 variază 
totă aceeași melodia?

Astfelă a produsă mare turburate între marii 
politici din Pesta ună articulă ală ffiiei din urmă, 
în care se prov6nă „magnații maghiari, car! au 

dată lumii dreptă dară incidentulu Coburg, ca 
să’șl retragă pe tristulă loru protegiatu.44

„Pester Lloyd44 citdză acestă provocare la 
adresa „magnaților! unguri44 cu mare mirare, 
căci nu’i este cu putință, Țce, de a descoperi 
măcară unulă, care să fiă încurcată în afacerea 
Coburg. F6ia guvernului ungurescîî respinge der 
rolulă ce se atribue magnațiloră ungur!, mai 
alesă „după ce numai fdrte puțini din aceștia se 
ocupă cu lucruri seriăse politice.44

Nu păte crede „Pester Lloyd44, că asemeni 
espectorăr! ară fi ecoulu politicei germane, cu 
tăte acestea nu pfite înțelege cum este cu pu
tință, ca organe de frunte în Germania să’șl gă- 
săscă în împrejurările de față o plăcere deose
bită în a năvăli nebunesce asupra prințului Fer- 
dinand de Coburg. Nu înțelege mai departe f6ia 
ungurăscă, cum cei din Germania potă desfășura 
atâta servilismă față cu Țarulă, pe care acostă 
fbiă îlă declară jumătate nebună.

Pericululu, încheiă „P. Lloyd,44 nu e a se 
căuta în domnirea prințului Ferdinand, ci în 
poftele Rusiei, ce se opună tractateloră. Ajunge 
apoi la resultatulă, că politica Germaniei nu păte 
avă nimică comună cu „nebuniile44 pressei ger
mane din două cause: înteiu din causa îndato- 
riiiloru ce i-le impune liga de pace, ală doilea 
din causă că așa ceva nu admite mintea să
nătos!.

Cine pote garanta însă pentru „mintea să- 
nătdsă44 a politicilor! din Berlină, decă organele 
loră cum pretinde Țarulă pestană, nu mai în
cetez! cu „nebuniile44?

„Ună cuveutft veciniloril noștri Bulgari.44
Sub acestu titlu, foia ministerului de es- 

terne română „L’Etoile Roumaine44 dela 9 (21) 
Decemvre scrie următdrele:

Qiarele române au semnalată, acum in urmă, ună 
articulă apărută in (jiarulă bulgară »Dobrudja“, care se 
publică din DobricI și in care provincia nostră Dobrogea 
e calificată de „țâră nenorocită" și e pe față reven
dicată.

N’amd vrută se relevăm! acestă apelă ală unei foi 
cu totul! necunoscute și neînsemnate. Totă așa n’amă 
releva ună altă articulă de același felă apărută in „Svo- 
boda» (Libertatea} In articululă său de fondă dela 26 
Noemvre (8 Decemvre) cetimă, nu fără surprindere: >0 
altă parte a terii noștri (autorulă vorbesce despre Bul
garia), Dobrogea, fii asemenea privată de drepturile sale 
politice și religiose*.

„Der .Svoboda14, o scie fiecare, este ună organu 
guvernamentală autorisată; este uniculă Țară ce apare 
in Sofia sub regimulă censurei celei mai severe. Arli- 
cululă din cestiune, care trateză afaceri bisericesc! bul
gare, e subscrisă de ună membru influentă ală maiori 
tății din Parlamentă, d. D. PetkofT. Deci după părerea 
acestui amică ală guvernului princiară, Dobrogea e o 
parte a Bulgariei; ea a tostă privată de drepturile sale 
politice și religibse!

Nu vomă discuta aȚ acestă tesă mai multă decâtă 
curiosă; vomă face-o in easulă când coufratele nostru 
din Sofia ar reveni asupra cestiunei. Așteptândă, adre- 
sămă simplu veciniloră noștri întrebarea: încercările prin 
care trece Bulgara de doi am î că n’au fostă de ajunsă 
pentru a face pe Bulgari să renunțe la revendicări, ce 
ni se pară că aparțină unei epoce trecute fără speranță 
d’a se reîntărce?

Ce folosi potă ave pentru causa bulgară asemenea 
porniri, atâtă de puțină conforme cu realitatea și nea- 
vândă nici măcară scusa d’a representa aspirațiunile rea 
lisabile ale viitorului? Nu înțelegi! Bulgarii, că a atinge 
Dobrogea înseinnâză a suleva cestiunca gurilor! Dunării, 
cestiune vitală și de prima ordine pentru Bomânia?

Dăcă Bulgar i țină in realitate a trăi cu noi în 
raportă de amiciții și de bună vecinătate, lucru nece 
sară, că voriî trebui se renunțe pentru fotdăuna la utopii 
vălămătdre, în prima liniă chiar la acelea ce caută a le 

urmări. Acăsta e chiar în interesul! Bulgarilor!, cărora 
ne permitemă a le da acestă sfată.

Așa sciu „răsplăti44 Bulgarii sângele Doro- 
banțiloru români versată pe câmpiile Bulgariei 
pentru libertarea acesteia de sub Turci! Câtă in
gratitudine! Der în cele din urmă pote că le 
va întră în glavă, că n’au de-a face cu Serbii.

SUIRILE PILEI.
„Kolozsvar44 publică ună apelă eătră ungurii și mai 

virtosă eătră comercianții și industriașii maghiari din 
Bistrița, prin care aceștia suntă rugați să nu se mai ru
șineze a purta numele unguresc!, ce l’au primită în bo
teză, să nu se lase a fi amăgiți de speranța, că decă 
vor! eschile de pe firmele loră numele ungurescă și îlă 
voră înlocui cu „lohann44 în loc! de „Jânos«, »Carl“ în 
locă de „Kâroly44 etc. voră atrage prin acăsta pe cum
părătorii sasi și voră fi scutiți de mânia ce o au aceștia 
contra Maghiarilor!. >0rl dâră d-vdstră urițl pe Maghiari? 
Vreți să vă lingușiți înaintea <uiva prin germanisare ? Vă 
rugăm!» — termină apelul! — ,se nu vă pară rău că 
sunteți Maghiari. Aces'a e o frumosă măestriă..."—Cum 
se potrivesce asta ,liberalilor!’ dela foia bugetară cu 
sbieretele contra numelor! de boteză de pe firmele ne
maghiare ?

—x—
In luna trecută s’au estradată din comitatul! Sibi- 

iului 249 pașaporte pentru liberă ’recere în România pe 
timp! de 15 Țle. Iu dare s’au Ineassată cu 9680 fl. 
62 cr. mai puțină ca in anulă trecută aceeași lună.

—x —
Programa gimnastului gr.-or. superiorii din Suciva 

pentru anulă 1887 publicată de directorul! gi nnasiului 
d-lu Ștefani Draeinski cuprinde în limba româneseă Cân
tul! ală IV din Aeneida lui Virgil în metrul! original!, 
adecă în hexametru. In anulă 1887 au fostă ocupați la 
acestă gimnasiu 21 de profesori, er numărul! studenților! 
a fostă 368 și anume: români 162, germani 160, din
tre cari 116 jidovi, ruteni 5, poloni 29, armeni 5, unguri 
2; er după locul! nascerii au fostă 106 studențl din Su- 
căva, 209 din Bucovina afară de Suceava, 28 din Bo
mânia, 17 din Galiția, 1 din Moravia, 1 din Ungaria, 1 
din Turcia. Stipendii au fostă de tăte 14 cu suma a- 
nuală de 940 fl. v. a.

—x—
Industriașilor! și meseriașilor! din Bistriță li s’a 

concesă, printr'ună c-onclusă ală adunării comilatense să 
cerceteze târgurile săptămânale in totă ținutul! comita
tului Bistrița-Nâsăudă. De altă parte s’a primită con
clusul! comunității orășenesc! d’a se spoti la 500 11. sub- 
vBDțiunea anuală de 300 fl. ce se dă biserieei gr. cat., 
și d’a se da o subvențiune de 50 fl. pe ană biserieei re
formate.

—x—
Proprietățile statului dela Deva s’au luată din mâna 

arendașului, plătmdu-ise pentru acesta o despăgubire de 
50,000 II. Despre folosirea ulterior! a acestor! proprie
tăți s’au răspândită diferite sgomote. E probabilă că se 
voră colonisa cu Ceangăi — Negreșit! in scopul! ma- 
ghiarisărei, der au greșită adressa maghiarisatorii După 
ee le la«ă gura apă nu vor! păpa!

Zarandu, 9/21 Decemvre 1887.

Investigațiunea parlamentară ordonată In causa 
alegerei de deputată dietală din Baia de Crișiu dela 
17 luniu n. anulă curentă s’a terminată erl. Co
misarul! IZoltan Torblc in 11 1. c. săra a sosită la Baia 
de Crișiu. Efectuirea acestei investigațiun! a durată 9 
Țle și anume din 12 pănă inclusive in 20 Decemvre a.c. 
S’au ascultată peste 300 de martori. Protocolul! de In- 
vestigațiune conține 71 de cole. Din partea petenților! 
a participată la investigare: Ioană Popovici Desseanu adv. 
din Arad!, Vasile Damianu protopopă din Brad! și mai 
in urmă Teodoră Popic adv. din Baia de Crișiu. Ascul
tarea martorilor! s’a lăcută în localitățile judecătoriei de 
cercă din Baia de Crișiu. In urmă s’a făcut! și ocula- 
țiunea localităților! și a terenului de a'egeie, despre
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ceea ce comisarulă șl-a luată notița, avândă să rapor
teze dietei în detailă despre tăie.

După acâsta investigare cerculă pare a fi mai li
niștită, deși 'cercetarea 'nu s’a etectuilă cu rigorea șt 
neparțialitatea dorită. Clica Mărkossy-Mihalovits a tostă1 
fârte cruțată și i s’a dată ocasiune d'a înfluința pe uni 
dintre martori, dintre cari, după părerea generala mn'țl 
oră fi jurată și falsă.

Adevărată, că fasiunile martoriloră, mu cu sâmă 
la unele împrejurări mai secundare, suntă diferite și nu 
este ușoră a sc6te din ele faptele adevărate intemplute, 
aceea insă este constată: 1) că candidatul Truța cu ne- 
dreptulă a fostă provocată din partea președintelui de 
alegere Imets să și justifice dreptulă de alegătoră, care 
nejustificându lă, președintele a publicată alegătoriloră 
decisiunea, că voturile date lui Truța le va considera 
de nevalide, le va nimici și că pe Holaki ilă va dech-are 
de alesă și atunci, când Truța ară aven maioritate. 
2) că nenumerațl alegători au fostă impedecati in eser- 
citarea dreptului de alegere și votare; 3) că Truța ar 
fi căpătată maioritatea voturiloră , dâcă alegerea ar 
fi decursă liberă ; 4) că prescrisele legei, cu privire mai 
cu sâmfl la orele fixe ale începerei și finirea votului de 
alegere nu s’au respectată-, 5) că comuna Baldorini n’a 
fostă admisă la votare in ordinea con uneloră stabilită, 
pre cum nici comuna Mesteacănu. Punctele 4) și 5) sunt 
dovedite altcum și cu actele de alegere.

Nu voimă să prejudecămă decisiunei comisiunei 
judiciare a dietei, care are să se pronunțe in acăstă 
causă, atâta însă totuși fiă-ne permisă a constata, că 
suntă motive suficiente pentru nimicire.

Nu mă potă estinde în detaiu la desciierea fas- 
siuniloră martoriloră, intre cari unele suntă caracteris
tice fârte. Cum sunt informată adele acestei cause mai 
târdliu tâte voră fi date publicității.

Nu polă lăsa, să nu amintescă. că Imets Ignacz, 
președintele de alegere, citată fiindă in lintea comisarului 
s’a presenlată cu o scrisâre in mână și de pre aceea 
voia să cettscă răspunsurile la întrebările, cari i se voră 
pune; insă mustrarea consciinței și mulțimea întrebărilor^ 
in așa contusiune mare Ta adusă, inâll îi tremura 
hârtia in mână ca trumj >, și nu mai putea să cetâscă nici 
să răspundă vre-ună cuvântă la obiectă cum se vede, 
până ce nu s’a rugată de comisară se-lă lase să esă 
afară din causă naturală, în taptă insă ca să se răcorăs< ă 
și să se mai cotivorbescă cu atot-puterniculă protopretore 
Mărkossy.

Atătă la alegere, câtă și la cercetare, cu multă 
părere de rău a trebuită să observă, că — atarl oca- 
siunl, sub stăpânirea ungurâscă, așa după cum se ese- 
cută și să supraveghiază eseeutarea legiloră la noi, ca și 
anume, In partea cea mai mare, suntă in defavorulă mo
ralității pub ice. Caracterele omeniloră espușl la atâtea 
tenlațiunl se debilitâză, degenerezi, și numai puține suntă 
cari se intărescă și se otălescă.

Suntemă curioși, că după atâtea sguduirl și fră
mântări, ce va (ji< e comisiunea competentă, când la noi 
în cele politice scimă cu ce măsură se măsură dreptatea. 
Vederemo! c. o.

Șercaia, 18 Decemvre 1887.

Stimate Domnule Redactoră! Vădăndă că in pre
țuita fâiă ce dirigiațl, așa (jicenlă mai din tâte părțile 
se raportâză scirl despre bântuirile ce le sufere poporulă 
sub cârmuirea unoră amploiați îngâmfați, numai din ju 
rulă acesta nu se aude nimică, ca și când aci ar fi mul- 
țămirea cea mai mare intre poporă, cu t6te că perse- 
cuțiunile suntă (jilnice, și vătjândă^că cei mai chemați ca 
mine său nu suntă informați, seu negligă de a infera

nedreptățirile ce ni-se facă, iml permită a aduce unele 
cașuri concrete spre a se da publicității:

Este sciută tuturoră, că până de curendă in comi- 
tatulă Făgărașului amploiații atâtă dela forulă juridică 
câtă și politică — cu prea puțină escepțiune — erau din 
slnulă acestui comitată, toți Români de origine, și cu 
deosebire in cerculă Șercaiei au funcționată totă numai 
amploiați români, pentru că în acesta cercă nici nu 
suntă alte națiuni și așa atâtă partea juridică, câtă și 
cea politică a fostă condusă spre cea mai mare mulță- 
mire a poporațiunei de aci.

Ce să vedl insă? In anulă 1885, pre când șl a 
in epută „Kultiiregyletulă“ activitatea sa cu deadinsulă, 
pre atunci s’a cercată chiară și la noi, in Șercaia, a se 
căpăta membri cu o listă de subscriere, insă nu șl a pu
tută ajunge scopulă, căci Românii de aci sciu tbtă „bu
nătatea ungurescă» câtă este de dulce I și de aceea se fe- 
rescă pre cât se p6te de orl-ce promisiuni unse cu miere, 
prin urmare , Kulturegyletulă* nu a putută prinde rădă
cină la noi.

Și care a fostă urmarea ? Aceea că nu multă după 
aceea s’au delăturată mai inlâiu amploiații dela pretură, 
apoi pre încetulă s’au schimbată cu fotulă și cei dela 
judecătoria, și s’au înlocuită la ambe oficiele totă numai 
cu maghiaroni, și acjl ne-am pomenit că dăcă voimă ceva 
la judecătoria seu la pretură, acăsta numai in limba ma
ghiară o putemă face, și ineusele seu plânsorile nici că 
se priinescă altcum, și mai totă-Jâuna nepricependă par
tidele limba maghiară se întâmplă, că se aducă sentințe 
de să te apere Tatălă cerului.

Până nu eramă tractați astfelă, treburile mergeau 
de totă baie, căci celă puțină flăcăruia li era iertată a 
se plânge la judecătoriă in limba sa, desfășurându șl nă- 
casurile ce-lă apasă după starea loră; a<Șl totfe acestea 
suntă sistate, căci s’au pedepsită cu arestă și bani nu 
numai învățători și omeni mai inteliginți, ci chiar și 
preoți, cari s’au încercată a face la câte ună bietă omă 
săracă câte o cerere său arătare simplă atâtă la pretură 
in cause administrative, câtă și la judecătoriă in cause 
de abatere și s’au oprită slrajnică înaintarea de recurse 
compuse in comună de câte ună învățătorii seu preolă 
in lavorea interesatului, fără de nici o taxă, ci pură nu
mai spre ajutorarea săraciloră, cari nu potă plăti pre 
advocatnlă.

Așa suntemă tractați noi sub stăpânirea d lui jude 
r. cercuală Gal Domokos, care, ca fostă sub-jude r. cer- 
cuală in Făgărașă, fu transferată la noi și câtă ce a 
luată până in mână a și începută a pedepsi pe bieții 
poporeni fără ciuțiro, și mai cu semă pe inteligența ro
mână, carea nu a voită a i da votulă la alegerea sa ca 
membru in comi-iunea municipală (vetji „Gazeta Tians,“ 
No. 108 din 1887). Mai cu semă iși varsă furia perse- 
cuțiuniloră sale asupra preoțiloră învățătoriloră și altoră 
Români cunoscători de carte, cari au făcută câte ună 
recursă la poporanii loră și i-au ajutată apelândă câte 
o sentință ce era de totă asuprităre și netemeinică- 
Acești inteligențl cu tragere de inimă pentru poporă au 
fostă trași in oercetare criminală și pedepsiți asprul! fir 
poporeniloră li sa demandată, ca de aci inainle, care 
voesce a incusa să se presenteze verbaliter cu incusa la 
judecătoriă, unde trebue apoi să vorbâscă unguresce cu 
>Măria sa< d-lă județă Gâl. Bieții ămenl văcjândă acăsta, 
mai bine rabdă cu daună și ședă acasă.

Gâl Domokos insă se fălesce că elă a adusă pacea 
in acestă cercă, și cine nu-lă cunăsce pre Gâl pOte să-lă 
și crâdă. Noi insă (jtcemă să ferâscă Dumnezeu de ase
menea pace!

Apoi vai de sentimentulă de dreptate cu care Iși 
Implinesce acesta Gal oficiulă său. Observarea legei se

pare că dn-lui o consideră In unele cașuri numai ca ceva 
laterală. Voiu aduce câteva cașuri:

S a întâmplată că o partidă a incusată la oficiulă 
comunală in S. pentru o sumă de bani in causă baga
telă, la <jiua de pertractare infățișându-se numai in- 
cusatulă, s’a adusă sentința in meri'ă, adecă contuma- 
țială. La două trei luni după aducerea sentinței de susă, 
totă acelă incusatoră și totă pentru pretensiunea de susă 
a incusată din nou la judecătoriă, adecă la d-lă Gâl, și 
acesta în .energia* sa, fără a mai cerceta starea causei, 
aduce sentința și dejudecă pe incusatulă fără ca acesta 
să fiă ascultată. Numai In urma recursului a putută 
scăpa bietulă omă.

Totă d-l Gâlă a adusă și următărea sentință ciu
dată: Dâmna X a fostă incusată de diurnistulă Krisan 
Miklos, — care de erl-alaltăerl fabricâză la buchile lui 
Gâl Domokos — cum că a vătămată onorea servitdrei 
lui Krisan — de origine Țigancă — și fără multă vorbă 
faimosulă Gal—ca >Koma« ală diurnistului său — aduce 
scutința și dejudecă pe o femeia onestă și cultă la arestă 
personală de 10 dile și 5 fi. pedipsă (!!) fără a tini 
semă la contra dovedile produse.

Vetji bine, în urma recursului s’a anulată sentința 
dâr vacja și buna repulațiă a persânei inteligente față de 
o neorustică este vătămată.

Mai multă: ună notară, anume Moldovană Miklos, 
încă din 2 Decemvre 1887 a lostă incusată pentru crima 
de „lașa maiestate* în gradă ^superlativă, pentru fal
sificarea jurnalului de bani ală comunei PerșianI și 
pentru altele, atâtă la judecătoria din Șiercaia câtă și 
la pretură. Și ce s’a întâmplată 9 — Pănă acumă ni
mica! Ba pretura a Investigată starea lucrului la fața 
locului, ascultândă martorii, și s’a constatată realitatea 
fapteloră prin jurămintele a 8 martori, cu preotulă Popa 
fnținu în frunte; și cu tote acestea — se înțelege, omul 
lui Gal fiindă — acestă notară, 'care nu de multă au 
fostă destituită totală din postulă de vicepretore pentru 
abusă de potestate oficiâsă, (estradarea de pașporte false) 
se mai sufere și aeji in oficiulă său de notară și magis
tru de postă. Nu scimă decă și direcțiunea r. de postă 
din Stbiiu are cunoscință despre acâsta, !dâr sigură este 
că acestă notară șl-a perdută Iotă încrederea la poporă.

Aceste și multe altele suntă măsurile de „drep
tate* ce se fâurâză la noi Insă poporenii noștri suntă 
îndelungă răbdători și suferă in speranța că dâră voră 
veni odată timpuri mai bune și pentru noi.

Unulă din stnulă poporului.

Sindu, 18 Decemvre 1887.

Onorate Domnule Redactori! Considerândă seriosă 
și fără de nici o preocupațiune sârtea învățătoriloră ro
mâni, și cumpănindă cu deamăruntulă tote prigonirile ce 
aceștia au a le indura — a<ji îotr’o formă, mâne ’ntralta 
— iți vine a crede, că dâră numai ei suntă meniți de 
provedință a fi obiectulă tuturoră năeazuriloră și a su- 
ferințeloră.

Persecuțiunile, ce contrarii limbei și națiunei ndstre 
le esercâză contra braviloră noștri anteluptătorl, neajun- 
surde ce le suferă aceștia, pelrucâ cutâză a grăi adevă- 
rulă, care strălucesce ca lumina sârei— suntă grele pen
tru totă natulă română, dâr pentru învățătorulă română 
ca luminătoră ală poporului suntă și mai apăsătâre.

In 20 Noemvre a. c. prin o citațiune dela oficiulă 
prelorială din Turda fui provocată, ca sub pedâpsă de 
5 fi. pe tjiua următâre să mă presenteză înaintea sub
scrisului d. protopretore — unde la timpuiă hotărltă mă 
și presentaiu.

Nici ună trăsnetă nu m’ar fi surprinsă mai tare ca

W FOILETON F.

— Epopeă —

Am tjisă cum< ă mu te rele asupres<-ă bietulă poporă, 
160. Contribuțiunea-i multă și puțină venitulă loră.

Și ’ntradevără multe rele sbiciuiescă pre muritori 
Aici in acâslâ lume, și cugeti adeseori,
Că pentruce le concede Provedință ncpătrunsă? 
Din o causă prâ ’nțeleptă dinaintea nfl.slră-ascunsă! 

165. Dăcă relele și lipsa ară fi esehise dm lume.
Și ar domni prisosința aici pe pămentă anume, 
Ce ar fi atunci de 6menf? Ar deveni îmbuibați, 
Avândă tdte ’n prisosință ar trăi prâ desmerdațl... 
Mâncândă și bândă fără cumpătă s’ar ingroșa la 

[cerbice, 
170. Și plini di temeritate autorilății-ară <Ț'ce:

• De acum îți dau de șcire, ca să nu ’ml demăntjl 
[mai multă,

Că de nimene in lume eu în veci nu mai ascultă!» 
Totă ordinea din lume la momentă ar inceta, 
Bețivii pe vârfulă casei... s’ară urca și-ară înjura...

175. Și petrecândă fără grije și fără nici ună suspină, 
Ore n’ar perde cu toții și sublimulă loră destină? 
Fiindă seduși in continuu de acelă vechiu șarlalană, 
Ore n’ar cădea cu toții jertfă răului Satană ? 
Provedință chiar dispune pedepse sbiciuildre,

180. Ca omenii să cunoscă cursa cea înșelătore, 
Ce cu multă viclenia o întinde duhulă rău, 
Nisuindu se a prinde pe âmenl in lațulă său. 

Insă sfânta Provedință, din cause fârte fundate 
Pre dmenl ea Inzestrat’a cu deplină libertate:

185. Așa potă ei să primâscă o remunerațiune,
Ori o fârte grea pedâpsă cu fapta ’n proporțiune. 
Scimă cumcă mașina țârei după lege se ’nvârtesce, 
Șl-amă mai tJisO noi cumcă legea răsplătesce-orl pe- 

|depsesce;
Scimă cumcă judecătorii au o sfântă datorință

190. Ca să pedepsâscă răulă încât 0 le stă în putință. 
Din aceste prâ firesce urmâză o întrebare, 
Grandiâsâ și cumplită, câtă Himalaya de mare.- 
Pentru ce concede legea, ca monstrudsa beția 
Să comilă-atâtea rele, atâta anomaliă???

195. Pentru-ce nu o jignesce prin pedâpsă grea amară, 
Ca să nu producă-alâlea desastre grele in țâră? 
Astă ’ntrebare naivă, firâscă insă, vecjl bine,

Multe conlroverse are, multe dileme conține...
Ne voindă să mai producemă vr’o digresiune mare, 

200. Vomă răspunde indirecte la acăstă întrebare:
Tote legile din țâră suntă ună productă omenescă, 
Nu potă fi dâră perfecte, e ună lucru prâ firescă.

Dup’astă digresiune să revină âr la obiectă, 
Și tema lucrărei ndstre să o propunemă direclă.

205. Câte oficii sublime, câți iluștri demnitari, 
Bărbați erudițl, cu carte, toți au datorințe mari 
Speciale, dâr in fine toți au nobila onăre, 
Cumcă legile din țâră să le țină in vigâre. 
Și fiindă că pân'acuma am vorbită multă despre lege,

210. Nu vă fi de prisosă deră, de vomă voi a direge 
întrebarea mai departe anume despre-ai ei sor- 

[gințl:
Unde ’șl are ea is’orulă ? — La ai Patriei Părinți! 
Aceștia toți cu toții-să provfiijuțl cu-o misiune 
Nobilă și strălucită; prin a loră discusiune,

215. Crează legile țârei, și suprema Maiestate 
Dâcă le sancționâză, legile suntă promulgato. 
Destulă arum despre lege, despre originea ei, 
Și să vorbimă mai departe de părinții patriei. 
Ei suntă deputății țârei, se numescă și ablegațl, 
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aeusarea ce mi se dădu spre cetire de cătră d. proto- 
prelore. E'ă cuprinsulă acelei acusărl:

1. Ca frecventândă in anii irecuțl mai inalți elevi 
maghiari scdla ndstrâ română din locă, i-așă li instruită 
cil Maghiarii s’au nutrim li începută eu lapte de câne.

2. Câ așă fi 4|,;d in publică, că religiunea unitară 
este păgână, că D (jeu nu are scire de ea și nu este în
temeiată de IsusQ Christosă, ci de ună omO nebună (egy 
aolond ember alapitotta).

3. Că eu semăna certă intre conlocuitorii acestei 
comune (Români și Unguri) și că aceștia numai pentru 
mine nu polă laolaltă trăi in armonia frătăscă.

Mai departe mi se impută, câ adunândă poporulă 
in mai multe rânduri la scdlă i-am cetită romanulă 
„Horea", care ocasiune incă o amjfoloiit’o totdeuna nu
mai spre a agita romă ni ine a contra Maghiariloră; în fine 
se pretinde, ca să fiu pedepsită după me-ită și permu
tată dela doeentura acesta. Și apoi lucrulă celă mai 
de mirată pentru mine era, că spre dovedirea tuturora 
puncteloră acestora acusalorulă privată ală meu se pro 
vo’â la 4 martori oculari.

După acesta urmă răspunsulă meu și ascultarea 
martoriloră.

Eu sciindu-mă cu totulă nevinovată, respinseiu t<5te 
punctele afară de cetirea romanului „Horea", insă nici 
acesta după cum ra’au fostă denunțată răutăcioșii calum- 
niâtori, ci precum in adevără s’a și in'emplată, că a- 
decă: „înainte de asta cu trei patru ani avendu-iă — 
l'am și cetită — cei dreptă, dâr nu cu intențiunl agi- 
tătâre, nici poporului adunată anume spre acestă scopă ; 
aflândă insă după aceea din 4iare oprirea lui, l’am și 
prăpădită.

Martorii aduși contra mea în°ă nu putură ajuta 
acusatoriloră cu nimică, pentru că acusarea nu le-a fostă 
dreptă.

Așa pe basa protocolului de investigare in a că
ruia cuprinsă se reogliniâzt tdtă nevinovăția mei. dela 
locurile mai inalte fui mai târejiu achitată, fâcăndu-mă 
atentă, ca pe viitoră să mă rețină de orice agitațiuni re- 
ligidse și naționale.

Puțini dintre cetitorii noștri ar fi aplicați a crede, 
că autorulă acestora băleeăni nerușinate ar ti vr’ună 
Română și totuși e așa; căci câtă luai in mână seri- 
sorea denunțătore mă convinseiu pe deplină, că ea este 
productulă subnotariulni Ioană Cadară ca autoră, și seri 
sărea mânei sale proprie subscrisă de ună , iândală< ca 
autoră, care nici că e in stare să pricăpă cuprinsulă a- 
celei acusărl, ci numai îlu folosiră ca instrumentă.

Etă D-le Redactoră! dela ună Română — precum 
d-lă subnotară Ioană Cadară pretinde a fi — ce trebue 
să îndurămă noi; dânsulă prin nisce minciuni eșite din 
inimă răutăciosă s’a trudită a mă neferici, dâră scopulă 
lui mârșavă nu și l’a ajunsă, Dumnetjeu nu i-a ajutată, 
pentru nevinovăția mea.

Cu tO.e că eu așă avea a da publicității câte .slă
biciuni tote comise de dânsulă — cari li pătâză earac- 
terulă națională — der la așa ceva nu mă lasă cons- 
ciința mea de Română, ei lasă ca pedâpsa fapteloră lui 
să-lă ajungă, mai curăndă ori mai târijiu.

Aceea insă mă rogă, ca întâmplarea acesta, chiar 
in inleresulă causei, să binevoiți a o da publicității, ca 
onoratulă publică cetitoriu să-și cuadscă Omenii săi și 
pe viitoră să scie cu cine are de a face.

Ioană Peșteanu 
invățătoră in Sîndu.

Scirl polițienesc! Cu ocisiunea târgului de atjl, 
(Jilerulă Constantină Davidă din Sâmpetru aiurată lipsca
nului de aci Riesenberg ună șală de femeiă. Făptuito- 
rulfi fu prinsă și predată judecătoriei penale.

220. Ei țera o represintă și ei suntă tndatorați, 
S’o conducă și s’o drâgă, după dreptate, firesce 
Adunarea lord Intregă „dieta țârei" se numesce. 
Ei îșl țină a loră ședințe in casa țârei vestită, 
Sala unde țină ședință parlamentă este numită.

225. Așader in dieta țârei și in ală ei parlamentă* 
Se adună deputății); aici pună ei fundamentă 
Politicei domnitâre, ce însâmnă o direcțiune, 
Ce afacerile țârei bine seu rău le dispune. 

Guvernulă în orl-ce țeră este dătătoră de tonă, 
230. Guvernulă chiar și in dietă încă face mare svonă.

Sub guvernă se înțelege după specialitate 
Bărbați puși in fruntea țârei cu înaltă demnitatâ. 
Ei frânele guvernărei in mânile loră le țină, 
Prin urrnare-să responsabili pentru al țârei destină.

235. Potestatea loră înaltă în una se limitâză: 
Singuri lege nu potă face, pe ei dieta’i controlâză. 
Au miniștrii Insâ ’n dietă o mare înrîurință, 
Deși nu domnesce ’n tâte a loră propria voință. 
Când se discută o lege, se nască multe cortroverse.

240. Fiindă dieta împărțită intre partide diverse; 
Dintre aceste partide două suntă mai renumite, 
Care sunt sie-șî opuse, „drâpta" și „stânga" numite. 
Partida drâptă in dietă e partida »domniloră“,

Acjî diminâțâ s’a confiscată o cantitate mai mare 
de vânaturi, epurl, căpriăre, găinași, fiindă că posesorulă 
loră n’a putută arăta certificatulă [prescrisă.

Datorințele bunului învățătorii ca educator.
— Studiu pedagogică. —

(Fiue).
III. Invtyătorulă elementară caută se fie în urmă cu 

școlarii sei unii copilă!
Acestă simțâmântă de copilă trebue să-lă arate 

elă :
a) In veseliă copilărise». Acâsta se cere cu atâtă 

mai vârtosă, câ pruncii in totă vremea suntă veseli. 
Motto ală loră e: veselia. Și deeă câfe-odală ei suntă 
siliți prin ordine și lege la 6reșl-care seriositate: 
seriosilatea loră nu e altceva, deeâtă ună risă ți
nută. Și decă ne uitămă cu atențiune la ună copilă de 
etatea acâsta, îndată observămă, că elă mai cu plăcere 
acolo se associazâ, unde se petrecă glume plăcute șt ri- 
sur! homerice.

Deci decă vremă si Jimă tnvețălorii acestora tempe
ramente vesele, caută mai ânteiu se ne însușimă natura 
loră și s? ne petrecemă cu denșii; căci așa de sigură 
vomă câștiga simpatiile loră!

Unii dintre frații învățători voră dice: „acista e 
ușoru de disă, ins! greu de făcută,“ Și aceia voră avâ 
lătâ dreptatea, deOrece aici se adună mai mulțl factori 
impiedecătorl d. e. temperamentulă învățătorului, o ne
fericire ărecare ori grijt familiare, 6re-care morbă, indis- 
posițiune etc. Da, sub atarl împrejurări e cu greu, în- 
tr’adevără cu greu, d’a păși in acordă cu veselele naturi 
ale miciloră șt naiviloră omeni! Căci bărbatului, care'e e 
in mijloculă unei vieți seriăse, ba pote e și capulă unei 
familii, nu i vine totdeuna pofta d’a sta cu urechea la 
doga ceterii!

Cu t6te acestea insă să cere dela ună invățătoră 
elementară, ca să nisuiâseă d’a ajunge la acestă carac
tere vesela de copilă: prin privire și purtare, prin cu- 
vintă și tonă. Numai acelă învățătură va fi adevărată 
Invățătoră, carele va fi copilă față de copiii săi intr’a- 
cestă ințelesă. Veselia copilărâscă ișl are isvorulă in 
inimă și numai în inimă caută s’o părte și invățătorulă. 
Ea trebue să fiă tonulă principală ală caracterului său,

b) In iubire copilărise». Copii dela 6—7 ani arată 
de regulă față de persănele necunoscute ore-care sfiâlă, 
carea insă pre locă dispare, îndată ce străinule vorbesce 
cu ei In modă pretinescă. Cu puține escepțiunl, pruncii 
arată și cătră noi aceeași sfiâlă — la prima 6ră, când 
suntă conduși in școlă. Dâr acestă neîncredere și nea 
lipire dispare într’a doua ori a treia |<li, îndată ce mi
cuții observă, că învățătoriulă Ii iubesce.

Natura loră stă tătă in iubire. Și deore ce ei pănă 
acum au fostă legănați în brațele i birei, e o recerință 
nedispensabilă, ca ei să iubescă. Acestă iubire se ma
nifestă reciprocă și intre dânșii, decă nu cumva ii des- 
părțesce mândria casei, a rangului ori chiară a baniloră. 
Ei din natura loră nu prea facă deosebire intre avută și 
proletară, intre frumosă și urită.

De multe ori am vătjuiă pre facești micuți imbră- 
țișându-se și sărutându-3e. Și dâcă se nasce vre-o certă 
Intre doi, și merge lucrulă până acolo încâtă e vorbă 
de pălmi: flacăra mâniei se stinge iute, pre câtă de iute 
a eruptă și risboiulă. Se’ncheie pace, dâr de râsbunare 
nu i nici vorbă 1

De câte-ori am văietă eu că’șl împartă pânea de 
diminâțâ; de câte ori am vătjută născendu-se o adevă
rată emulațiun3, când e vorba d’a împrumuta cutărui-va 
școlară d. e. o cerusă. —Câtă de iute se ajută ei unulă 
pre altulo, când d. e. unulă nu găsesce de grabă pasa- 
giulă dintr'o bucată de cetire etc.

Ferice dâră de învățătorii elementari și ferice de 
micuții noștri școlari, când sufletele năstre se’ncăltjescă 
de-o atare impărțelă, iute iuțâlă și uitătore iubire! 
Pruncii toți suntă nesce inime nevinovate, n’au întris
tată pre nime, și nici pre noi nu vrâu să ne întristeze. 
Și dâcă acâstă iubire ne va înflăcăra și pre noi, de si
gură nu ne va lipsi paciința, carea este una dintre prin
cipalele calități, ce trebue să le intrunâscă bunulO invă- 
țfttoră!

H ord ou, 1887.
Dascălulă: Ittliu Bugnariu.

Eră partida cea stângă represintă pe „poporă."
245 Drâpta dară e guvernulă, de comună este mai mare, 

— Pentrucă și mâna drâptă deeâtă stânga e mai 
[tare —

Și fiindă că vre-o lege conține mai multă favoră 
Pentru «domni," pentru miniștri, âră bietului poporă 
Prescrie mari datorințe și povară grea dispune,

250 Și atunci partida stângă la acesta se opune, 
Se opune, protestâză fără de niol o sfială (?) 
Din care causă se tjice ș< „oposițională«. 
Suntă și-alte partide’n dietă, care Iote, multă, 

[puțină, 
Cu partidele numite divergâză său convină.

255. Acum ceră atențiune: s’a adusă spre discutare 
Anumita proiecta de lege de-o importanță mare! 
Deputații-să toți de față, In dietă e mare svonă, 
Miniștrii ședă pe fotele de purpură și visonă. 
In galerii o mulțime de domni mari și de poporă, 

260. Suntă curioși să autjă ceva despre sortea lorO.
(Va urma.)

Concursă. La premiulă de 10 fl. v. oferita de pa- 
rochulă Victorii Popea din Salulungă pentru elabor. rea 
temei de cuprinsulă :

„Ce este învețătorulă? Chiemarea cea înaltă a lui și 
stima ce i se cuvine din partea omenimei.*

Subsemnatulă birou deschide prin acesta concursă 
cu termiaulă pănă la 9j21 Martie 1888.

Elaboratele ce voră intra la acestă concursă au să 
intrunâscă următorele condițiunl:

a) Tema să fiă lucrată în (ormă de cuvântare.
b) Stilulă să fiă câtă să pote la ințelesulă poporului. 
cj Fiecare temă să fiă însoțită de ună motto.
d) Numele autorului va fi cuprinsă într’ună plică si

gilată, care va purta d’asupra motto temei.
e) Tema să fiă scrisă de mână streină.
f) Lucrările nepremiate se voră retrimite la cererea 

autoriloră loră; necerându-le dânșii, pliculă se va 
arde și eleboratele loră se voră păstra in archiva 
bibliotecii reuniunei.

g) Dreptulă de proprietate asupra temei premiate ră
mâne ală autorului ei, carele pentru divulgarea 
ei în poporulă nostru este obligată a o publica 
intr’unulă din jurnalele române din patrie și rugată 
după aceia a o retipări în broșuri.

h) Reflectanții au a-șl trimite elaboratele loră până la 
terminulă amintită la președintele despărțământului 
I ală reuniunei invățătoriloră români din districtulă 
Brașovului Ioană Dorea în Satulungă (Hosszufaiu). 
Satulungă, 1/13 Decemvre 1887.

Ioană Dorea Nicolau Bârsină
președ. secretară.

Convocare! P. T. Domni membri ai Associațiunei 
de anticipațiune și credită «Hațiegana» (corespundândă 
resoluțiunei onoratuluiă Tribunaiă reg. ca foră comer
cială Deva din 9 Decemvre a. c. Nr. 5515 ex. 1887) 
suntă invitați a se presenta seu in personă său prin 
plenipotențiațl la adunarea generală suplimentară ce se 
va| ținea la 21 lanuariu 1888 la 10 ore a. m. st. n. 
în casa D. B. Popoviciu in piața Hațegului.

Obiectele de pertractare suntă :
1 Întregirea §- 47. din statute in conformitate cu 

art. de lege 37 din 1875, §. 305 306 și art. de lege 60 
din 1881 §. 115

Hațiegă, la 20 Decemvre 1887.
MihailuQBontescu Ioane 'l'ocaciu

directoră secret.

Ultime scirl.
Din Brody se scrie cătră „Neue fr. Presse“ : 

Din Rnsia sudică se înaint^ză mereu trupe prin 
Zdolbonovo, Kovel și Brest cătră Posonia. Suntu 
cu deosebire regimente de cavaleriă donică și 
caucasică, dintre care unulă a rămasă să ’ntă- 
răsaă garnisdna din Brest, unde totodată se a- 
dună provisiunl. In Dubno s’au înființată la 
gară mari deposite de ortju pentru scopuri era- 
riale și se construescă grămezi de fdrte consi
derabile cantități de orțju.

„Națiunea" din Bucuresci scrie: In ședința 
intimă a maiorităței ținută alaltă-sâră la senată, 
primulu miniștrii a cerută maioritățilvră ună cre
dită de peste 80 milidne lei, dintre cari 60 mi- 
lidne peutru ministrulă de răsboiu și peste 20 
milidne pentru nouă drumuri de feru strategice. 
D. I6nă Brătianu a declarată că ună răsboiu 
e cu neputință de înlăturată.

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

BELGRADU, 23 Decemvre. — Scupcina 
a decisă a recomanda guvernului ca să desfiin
țeze din motive de economiă legațiunile serbesrl 
dela Roma, Berii iu, Londra, Parisu și Atena. 
RisticI a promisă că va lua în considerare de- 
cisiunea Scupcinei la compunerea budgetului.

BERLINU, 23 Decemvre. — Espeforările 
(jiarului „Kolnische Zeitung11 în contra prințului 
de Coburg se asigură că nu suntă făcute în 
urma unei inspirațiuni oficidse.

VIENA, 23 Decemvre. — Cercuri.e politice 
de aici nu sciu nimică despre aceea că eabine- 
tulă rusescă ar fi făcută împărtășirea, cum că 
dislocarea și concentrarea trupeloră rusesc! în Po
lonia rusăscă s’a terminată.

DIVERSE.
Ginerele lui Sadi-Carnot — Din ParisO ’i se scrie 

(Jiarului «Budapester Tagblatt": «Intre cei condamnați la 
mărie, cari așteptă grație dela nculO presidentă ala re- 
publicei, se află in inchisorea din Dijon ună asasina cn 
numele Chomot, care a jefuita și ucisa pe ună tovarășa 
alâ său de călătorie. Și chiar procuroruia din Dijon 
C.unisset-Carnot, ginerele lui Sadi-Carnot, a pledată cu o 
logică siluită și a ceruta ca asasinula să fiă ucisa. Ce 
va face acum presidentuld republicei? Compromite-va 
elo pe ginere-său, grațiinda pe Chomot? Ori, pentru plă
cerea ginerelui, ișl va scălda mânile in sânge pentru 
prima dată? Ah! intr’adevâra pentru una președinte ala 
republicei e o mare nenorocire a ave una ginere.

EditorO și Redactoră responsabilO Dr. Aurel Muresianu,
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căi-

Cursuiu pieței Brașovu
din 23 Decemvre st. n. 18f'7.Decemvre st. v. 1887.

Cump. vend.

9P/S
97—
92—
36—

106—
92*u

104—
97—
881/,

Cota oficială dela 6
Bonuri croato-slavonc . . 101.— 
Despăgubire p. dijma de

vină ung.........................
Imprumutulii au premiu

ung.................................... 118.75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 121.25 
Renta de hărtiă austriacă 76.60 
Renta de arg. austr. . , 79 61
Renta de aură austr. . . 107 75 
Losurile din 1860 . . . 132.—
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................  860 —
Act. băncel de credita ung. 270.75
Act. băncel de credită austr.269.50 
Argiutulii —.

împărătesei
Napoleon-d’orl

Bancnote românesc. C
98.50

»

iui: p. 8.44 Vend. 8.46
>• 8.40 8.43

10.03 * 10.05

11.26 « 11.30
• 10.26 • 10 30
> 5 90 » 5.96
s 101.— • 102.--

n 98.— - 99.—
9 108.— » 109.—

6‘/.-8’/, pe ană.

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

» convert. (6°/0)
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 
Credit

>
»
»
>

Banca
Ac. de asig. Dacia-Rom.

« » » Națională
j Aură contra bilete de bancă

Argint românesc . .

Napoleon-d’ori . . .

Lire turcescl . . . .fonc. rural (7°/0)
M
>
»

Curacîu la berna de Vlena
din 22 Decemvra st. n. 1887.

Rentă de aură 5 - 0 ... 96 80
Rentă de hărtiă 5»/0 . . 80.80
(mprumutulă căiloră ferate

ungare........................  148 50
Amortisarea datoriei căi-

loră ferate de ostă ung.
(l-mă emisiune) . . . 98.—

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

Amortisarea datoriei
lorii ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 109 —

Bonuri rurale ungare . . 101.70
Bonuri
Bonuri

mișâ
Bonuri cu ci. ae sortare va /a «arc> iov imp. germ. . . > r; •>«
Honuri rurale transilvane 102 - ■ Londra 10 Livres sterlinge 126.30 Bc.ncnotc austliacc contra aură. .

căi-

cu ci. de sortare 1C1.50 
rurale Bauat-Ti- 

............................  100 25

GalbinI
................. 6 03
. . . . 10 05 : 

cu cL de sortare 99 75 Mărci 100 îrnp. germ. . . 12 30

» (S°/o)
urban 17°/0) 

» (6%)
> ’ (5°/o)

națională a României 500 Lei —

Publicațiune
de licitația și totodată de pertractare a olerteloru ’

Luni, 30 Ianuarie 1888 st. n. 9 ore a. m. se va ține în sala 
cea mare a Reuniunei industriale din Brașovu , strada CăldârartloiTi Nr. 
518 licitația verbală, pentru venclarea fosteloru realități ale lui Georg 
Tiirk, cumpărate de Cassa-generală de păstrare din Brașovu, (Kronstădter 
allgemeine Sparkasse) și anume vendarea, la care se vom primi și oferte 
în scrisă (sigilate).

1. A fabricei de hârtia din Blumăna, șosâua laterală dimpreună 
cu dreptuiu pentru folosirea și puterea apei cu prețulă de strigare de 
28,000 fl.

2.
prețurile de strigare, cari

3. A 3 holde situate înaintea fabricei (parte comasate) 
țulu de strigare de câte 150 fl. eventualii 500 fl.

4. A morii pentru măeii'.atulu lemnului dela Fimișulu

A celoiTt 7 căsuțe pentru lucrători dimprejurulu falnicei, cu 
se potu vedea între condițiunile de vendare. 

pre-cu

de 
dimpreună cu dreptuiu pentru folosirea apei și a puterei acesteia cu 
țulu de strigare de 5000 fl. și

5. A piuei ce se află în apropierea celei din urmă, situată în 
Valea Jlamba cu dreptulfi peiPrti folosirea apei și a puterei acesteia 
cu prețuit! de strigare de 1000 fl.

La aedsta pertractare de vendare sg învită doritorii de a cum
păra, cu aceeași observare, că adică doue din trei părți ale prețului

jos ti
pre-

15.—
2.04

Imperiali

Galbeni .

Scrisurile fonc. «Albina» 6°/0

5°/ n ° IQ>
n

Ruble RusescI . .
Discontulă . .

de cumpărare potu rămânea ca hipotecă asupra realității (obiectului) cum
părate cu dobânda anuală de G°/o — și că t6te celelalte condițiunl de 
vendare, resp. ale iicitațiunei și ale pertractării oferteioriî se potu vedea 
în orele de oficiu înaintea prânzului în localulu cassei generale de păs
trare din Brașovu.

Brașovtă, 17 Decemvre 1887.
C’assa generalii de păstrare — Brașovu.

1-3 (Kronstădter allgemeine Sparkasse.)
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Publicatiunile „ ’ — GHERLA
AMICULU FAMILIEI, piară beletristică și enciclo

pedică-literaiu cu ilus’iaiiiml, Cnr<mlă XI. — Apare țiunei. 
în 1 .și 15 di a lunci în numeri de câte 1'/a—2’/a cole 
cu ilustrațiuni frumdse; și publică ariiclii sociali, poe- 
siă, nuvele, romanuri, suveniri de călătoriă ș. a. — 
Mai departe traclâză cestiunl literare .și scientifice, cu 
reflesiune le cerințe'e vieții practice; apoi petrece cu 
atențiune vieța soc.Jâ a Rcmăniloră de pretutindenea, 
precum și a celorlalte poporațiuni din pairiă și străi
nătate; și prin umoră dulce și satiră alesă nisuesce 
a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijele 
vieței; și peste fotu nisuesce a întinde tuturoră indi- 
vicjiloră din familiă o petiecere nobilă și instructivă.
— Prețulă de prenumerațiune pe anulă intregă e 4 fl. 
pentru România și străinătate 10 franci — lei noi, 
plătibili și in timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN Revistă biseiiee-că, scolastică 
și literară. Cursulă XIII. - Apare în broșuri lunare 
de câte 2'lt — 31/* cole; și publică ariiclii din sfera lu- 
turoră sciințeloră teologice și intre aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, serbătoii și diverse ocasiuni, — 
mai departe studii pedagogice, didactice și scientifice- 
literari. —- l’r-țulă de abonamciită pe anulă intregă 
e 4 11. — pentru România 10 franci — lei noi, plă
tibili și în bilete de bancă i in timbre poștali.

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

Puterea amorului. Nuvelă de Paulina C. Z. Ro- 
vinară. PrețulO 20 cr.

Idealulu pierdutu. Nuvelă originală de Paulina 
C. Z Rovinară. PrețulO 15 cr.

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

Fontâna dorului.
Simu. Prețulă 10 cr.

Codrenu craiulu
Simu. Prețulă 10 cr.

Elu trebue Sâ se însore. Nuvelă de Mat ia Schwartz 
traducere de N. F. Negruțiu Prețulă 25 cp.

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

Numerii 76 și 77. Naialiune isloriiâ după Wachs- 
mann, de Ioană Tanco. Prețulă 30 cr.

Nuvelă
.Idealulu pierduta4 
PrețulO 15 cr.
Nuvelă poporală

originală. —
— de Pau-

de Georgiu

«

«e 
£

codrului. Baladă de Georgiu

32 cr.
așa

Carne de vită 
bună, prospetâ, bine cântărită, 

află de vendare de astăzi încolo numai cu

unii Kilogramu,
d6r CU 4 cr. mai cftină, ca în ori ce altă măcelăria.

Prăvălia (le sub casa sfatului, piața mare, a lui

ȘTEFAN BVRETIA,
măcelar ă.

BMRIEI REGRDTIU,"
SZ.-UJVÂB. — ’

Probitatea în copilăria. Schiță din ,-ftra educa- parandiah), a învgțătoriloră și a alloră bărbați de scolă, 
După Ernest Legouve, membru alo academiei, de V. Gr. BorgovanO, profesoră preparandială. 

francese. Prețulă 10 cr.
Barbu cobzarulu. Nuvelă originală de Emilia

Lunga. Prețulă 15 cr.
Hermann și Dorotea după \V. de (loeihe, traduc- 

țiune liberă de Constantin Morariu. Prețulă 50 cr.
Ifigenia în Aulida. Tragediă in 5 acte, după Eu- 

ripide, tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr,
Petulantulu. Comediă în 5 acte, după Augustă 

Kotzebue tradusă de Ioană St. Șuluță Prețulă 30 cr.
Carmen Sylva. Prelegere publică ținută în sa'ele 

gitnnasiului din Fiume prin Vincețiu Nicbră prof. gim- 
nas. Cu portretată M. S. Regina României. Prețulă 
15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buiicescu.
de 102 pagine, cuprinde 
rangiate. PrețulO redusă

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

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

Apologiă. Discusiuni filosofice și istorice maghiare 
privitore la Romani, invederite și rectificate de l)r. 
Gregoriu Silași. — Partea I. Paulă Hunfalvy despre 
Cronica lui Georg. Gabr. Sincai. PrețulO 30 cr.

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

Biblioteca Săteanului Românu Cartea 1. II. III.
IV. cuprincjendă materii forte interesante și amusante. 
PrețulO la tole patru 1 II., câte una deosebită 30 cr

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

Colecte de Recepte din economiă, industria, 
meri iu și chemiă, pentru economi, industriași și 
mercianți. PrețulO 50 cr.

Economia pentru scolele
II. Prețulă 30 cr.

îndreptară teoretică și 
mentulu intuitivă în folosulă

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

poesii poporale culese de 
Ună volumă din 14 cole.

popor, de '1'. Roșiii.

co- 
co-

l’.d.

practicu pentru înveță- 
eleviloru normali (pre-

Tiporafia ALEXI, Brasovă.

Pre- 
(ulu utilii esemplară eu porto francate 1 fl. 80 cr. 
a. In literatura nostră pedagogică abia allăină vre-ună 
opft întocmii0 după lipsele scoleloră nbslre in măsura 
în care este acesta! pentru aceea îlă și recomandăină 
mai alesă Directoriloră și învfițătoriloră ca celoră in 
prima liniă interesați.

Spicuire din istoria pedagogiei la noi — la Ro
mâni. De Vas. Gr. BorgovanO. PrețulO 15 cr.

Manuală de Gramatica limbei române neutru sca
lele poporali în 3 cursuri de Maximă Popă profesore 
la gimnasiulQ din Nftsâudă. — Manualulă acesta este 
aprobată prin InaHulă Ministeră de cultă și instruc
țiune publică cu rescriptulă de dafo 2(i Aprilie 1886 
Nr. 13193. - Prețuia 30 cr.

Nu mă uita. Coleețiune de versuri funebralî, ur
mate de iertăciuni, epitaliă s. a. PrețulO 50 cr.

Carte conducătore la propunerea calculărei in 
scola poporală pentru invățătoil și preparantjl. Broș. 
I. scrisă de Gavrilă Triftt, profesoră preparandială. 
PrețulO 80 cr.

V.

Xe5
ee e se e e e es o• a

cr.
90

le-
cr.

de ru-

Cele îuai eftine cărți de rugăciuni.
Mărgăritarul^ sufletului. Carte bogată de rugă

ciuni și cântări bisericești forte frumosă ilustrată. Pre- 
țulă unui esemplară broșată 40 cr. legată 50 
gată în pânză 60 cr. legată mai fină 60, 80, 
t II., in h’gătură de luxă 1.50—2.50.

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

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

Visulu Prea Sântei Vergure Maria a Născătorei 
de D deu urmată de mai multe rugăciuni frum6.se, Cu 
mai multe iedne frumose Prețulă unui esemplară 
espedată Iranco e 10 (r.. 50 esemplare 3 fl.,’100 esem
plare 5 fl. v. a.

Epistolia D N. Isusu Christosft. Prețulă unui 
esemplară legato e 15 cr.

»

frum6.se

