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ERAȘOVU, piața mare »r 22. 
8.rigori netrancHte nu se pri- 
cneBcu. Manusznp unu se re- 

trimi u!
Birourile de aLmon.

Brsțcvu, piața mare Nr. 22. 
Inserate mai primescti în Vlena: 
hudt,(f . HatutntUtn <fc Vogltr 
(Otto Jiau*). Hunrtch SchaUi, Aloi* 
Htrndl,H.lmkts. A.Oppthk,J. Dan- 
rubtrr} ; în Budapesta: *4. F. Gold- 
bert, t r. Anfon Kcksttia Bernal;
în Frankfurt: G.L.Baubt: în Ham

burg : -4. Slttnrr.
Premia mserțiuniloru: oseriâ 
garmondu pe o colbnâ 6 cr. 
și 30 cr. timbru pentru o pu
blicare. Publicări mai dese 

după tarilă și învoială.
Reclame pe pagina III-a o se

na 10 cr. v. a. seu 30 bani.
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Brașovt, Duminecă, 17 (29) Iulie

pGaseta’' iese în fie-caro i|i.

ADonameme pentru Anstro-Uugaiia 
Pe urni anii 12 fi , pe șisn luui 

6 fl., jio trei luni 3 fi.
Pentru România și străinătate: 

Pe unu anu 40 franci, pe ș£so 
luni 20 franci, pe trei luni 

10 franci.
Se prennmeră la tdte ofi- 
cielo poștale din întru și din 

afară și la dd. colectori.

Abonameninlo pentru Brașovu: 
laadLministrațiune, piața inare 
Nr. 22, etagiuiu I.: pe unii anu 
10 fl., pe șâse luni 5 fl., pe trei 
luni 2 fl. 50 cr. Cu d u s u 1 u în 
casă: Pe unu anu 12 fl., pe 
șfise luni 6 fl.. pe trei luni 3 fl. 
UnU esemplaru 6 cr. v. a. său 

16 bani.
Atâtu abonamentele câtu și 
inserțiunile sunt a 8e plăti 

înainte.

1888.

Brașovu, 16 Iulie st. v. 1888.

In 24 Iulie st. v. (5 Aug, st. 
n. se va ține în orașulu Abrudu 
adunarea generală a „Asociațiu- 
nei transilvane pentru literatura 
română și cultura poporului ro
mână," unde inteligința română 
întrunită din tote părțile va aucji 
raportul! generală despre mersulu 
societății, va cliihzui mijloce pen
tru propagarea culturei în poporu 
și va asculta discursurile de oca- 
siune. ce voră ti rostite de câtva 
membrii societății.

Importanța acestor! adunări 
anuale este netăgăduită. Ea apare 
inse îndoită de mare acum, când 
trăimu în nisce împrejurări și tim
puri, cari facă atâtu de anevoibse 
stăruințele nOstre pentru lățirea 
culturei în poporă. Astăzi mai 
multă ca ori și când se semte 
trebuința neapărată, ca membrii 
Associațiunei să strîngă legătura 
morală între ei și în deosebi se 
stăruiască din răsputeri ca toți fii 
națiunei, cari prin nivelulă culturei 
loru suntă chemați de a ti con
ducătorii firesc! ai poporului pe 
calea progresului, se îmbrățișeze 
cu totă căldura inimei opera sa
lutară ce șl-a pus’o ca țîntă Aso- 
ciațiunea.

Acestă îmbrățișare e cu atâtă 
mai multă reclamată de interesele 
propășirei nostre, cu câtă suntă 
încă modeste resultatele dobândite 
până acuma de „Associațiunea 
transilvană“ dela înființarea ei din 
anulă 1861 înebee.

Nu avemu decâtă să aruncăm! 
o privire în jurul! nostru și se ve
dem! cum lucră celelalte națiuni 
conlocuitore pentru înaintarea și 
lățirea culturei loru, spre a ne con
vinge câtă de multă ne-a mai 
rămasă nouă se facemă, ca se pu- 
temă susține concurența cu ele pe 
acestă tăremă.

E vorba aici înainte de tote 
de procurarea mijloceloră intelec
tuale și materiale pentru a înlesni 
ajungerea scopului. Și acesta nu 
se pote face nicăirl și în nici ună 
feliu de împrejurări fără încor
darea și concentrarea puterilor!.

Cu câtă mai mare însă nu tre- 
bue să fiă acestă încordare și con
centrare la noi Românii, cari am! 
fostă și suntem! așa de multă ne- 
gligeați de sdrte, și cari tocmai 
acum trecem! prin nișce timpuri 
atâtu de grele. Ceea ce în tim
puri mai ușore amă lucrată și amă 
contribuită pentru prosperarea in- 
stituțiuniloru ndstre de cultură nu 
mai pote fi indestulitoru pentru 
vremile de acți, cari pretindă o 
încordare și o muncă in<|ecită,

O asemenea muncă nu se păte 
înse săvârși, decâtă numaî cu a- 
jutorulă puternică ală însuflețirei 
naționale. Și ca se fiă acesta în
suflețire, să cere înainte de tote 
unitate de vederi și de acțiune în
tre cei ce suntă chemați a înde
plini lucrarea temeinică și durabilă 
în agrulă culturei naționale.

Cu însuflețire trebue se aler- 
gămă la loculă întrunirei, bătrâni 
și tineri, decă este ca se doben- 
dimă ună succesă deplină.

De rendulă acesta membrii 
Associațiunei nu voră mai întâlni 
la masa cea verde în fruntea a- 
dunărei pe președintele și vice
președintele loră, a cărora pier
dere o deplângemă cu toții, căci 
au fostă o podobă și ună pu
ternică sprijină ală Associațiunei.

Lipsa loră însă, se nu-i descu- 
rageze, ci dimpotrivă se-i îndemne 
a-i înlocui cu bărbați demni de a 
fi urmașii loră în nobila stăruință 
pentru înaintarea culturei nostre 
românescl.

Facemă apelă la toți Românii 
cu carte, ca se grăbescă din tbte 
părțile a se aduna la acestă Adu

nare generală a „ Asociațjunei11. 
Ostenela și cheltuelile logu, mo
ralmente voru fi răsplătite prin 
îndoita satisfacțiă de a li contri
buită la mărețul! scopă ală so
cietății și de a fi putută visita 
cele mai romantice locuri ale Car- 
pațiloră apuseni, atâtă de însem
nate și prin trecutul! loră istorică.

Popularitatea lui Boulanger in decrescere.
Nereu.șirea lui Boulanger la alegerile 

din departamentul! Ardeche a produs! 
o sensațiă generală. Este edevărată, că 
în dilele din urmă era de prevăzut! în- 
câtva acestă nereușire; cu tote acestea nu 
se putea crede, că Boulanger va obține 
așa de puține voturi.

„Republique Franșaise11 numesce pe 
Boulanger ună ostaș! agitator!, care fu 
eliminat! din armată și pe care acum 
și societatea îl! eschide ca pe unul! ce 
nu este vrednic! a face parte dintriînsa.

„Boulanger pote trăi și mai departed 
serie „R. Fr.“, „der va trăi în rușine; 
orl-ce societate îl! desprețuesce, patrioții 
fi! urăsc!, monarclnstii, cari mai 'nainte 
s’au espus! pentru acest! cetățen! rău, 
acum îl! alungă dintre ei și îl! lasă să 
fiă de rîs!. Falnicii cai de circ!, cari 
au tras! la carul! lui de triumf!, acum 
părăsesc! ieslele cele gole. Boulanger 
rămâne rușinat! în o situațiune atât! de 
miserabilă, încât! nl-ar trebui să-l! com
pătimim!, decă n’ar fi atâtă de mare pă
catul! lui pentru întențiunea ce a avut’o 
de a subjuga Parisul! pentru sine. Ce
tățenii dela Ardeche au binemeritată pen
tru patriă și pentru libertate“.

Foile boulangiste atribue căderea ge
neralului pressiunei prea mari și amenin
țărilor! guvernului. Căderea acesta nisă 
a avută o impresiune atâtă de deprimă- 
tore asupra lui Boulanger, încât! din 
acestă causă chiar și starea sănătății sale 
s’a schimbat! spre mai rău. Amicii lui 
Boulanger susțin! însă, că causa lui încă 
nu este perdută. Ei atribue nereușirea 
dela Ardeche împrejurării, că Boulanger 

n’a fostă de față la alegeri. Altmintre
lea se afirmă, că Boulanger din nou va 
păși ca candidată în departamentul! 
Somme, unde la 19 Augustă se voră face 
alegeri suplementare și se dice, că chiar 
decă nu ar reuși, elă va păși ca candi
dată pretutindenea, cu scopă de a con
solida „partida națională11 pentru viito- 
rele alegeri generale.

Non metodu de manhiarisare.
Reuniunea din Verșeță, ală căreia 

scopă este „propagarea limbei ungu- 
rescl,u seu mai bine disă maghiarisarea, 
după cum cetimă în „Egyetertes“, des- 
voltă o activitate încordată.

Numita reuniune a începută să in
troducă ună telă de schimbă de copii 
între locuitorii din părțile Dunărei de 
jos! și între cei din țera de josă ală 
Ungariei cu scopulă ca prin acesta să 
înainteze causa maghiarisărei. Reuniu
nea adecă mijlocesce, ca părinții maghiari 
din țera de josă să-și trimită copii 
loră pe tină ană ori doi la anumite fa
milii din părțile Dunărei de josă cu sco
pulă ca să învețe limba germană. In 
schimbă, Reuniunea are a se îngriji, ca 
părinții germani să-și trimiță asemenea 
copii lor! la familiile respective maghiare 
din țera de josă pentru ca să învețe 
limba ungurescă.

Cine voiesce să facă ună asemenea 
schimbă de copii, abună-semă ne mai 
pomenită în țerile civilisate ale lumei, 
n’are decâtă să se adreseze la președin
tele ori la secretarul! numitei Reuniuni 
de maghiarisare.

SCIRILE DILEI.
Mâne, Duminecă, vor! fi alegerile 

membrilor! în Comitetul! parochial! dela 
Biserica Sf. Nicolae din loc! și a mem
brilor! pentru delegațiunile școlare. In 
Dumineca trecută a alesă sinodul! pa
rochial! o comisiune de cinci membri, 
care să compună o listă și să o reco
mande sinodului spre primire. Aflăm u

FOLLETONULU „GAZ. TRANS.“

Cum amQ învețatO românesce.
(Urmare și fine.)

„Fără aceste slove nu se pote al- 
„cătui nici o lecsiă, nu se pote proforisi 
„nici o silavi, căci ele suntă temeiul! 
„limbei. Drept! aceea, d-ta vei bine voi 
„a le învăța de rost!, pentru ca să le 
„poți cuvânta curat! și pe înțeles! căci 
„vădă, că dăscălii dumitale precum și 
„Franțozulă (pe care vântul! să-i ia!) 
„iți au stricată proforaoa; nu poți rosti 
„pe â, pe ă, c, ș, și altele vre-o câteva. 
„Am nădejde, că poimâne mi le vei pute 
„spune pe din afară; și atunci vomă în- 
„cepe a doua maximă, ba, be, bi, bo, și 
„mai la vale. Crecjl că ne înțelegem!'?11. 
— Ba nu ne înțelegem! nici decum, am 
strigată eșindă din amețela ce mă cu
prinsese întru audul! barbarelor! numiri 
a bucheloră lui; nu ne înțelegem!. D-ta 
vrei să me batjocurescl! să mă pui la 
alfavita, pe mine, care șciu greceșce mai 
mult! decâtă orl-care tînără de vârsta 
mea și care scriu franțuzește Sous la 
d i c t e e fără a face mai multă de șepte 
opt greșeli pe față! Dă’ml o gramatică, ara- 
tă'ml construcția verbelor!, ortografia.— 

Spune’mi pentru ce scrii V i e și Sară 
în trei feluri?

— îți voiu spune-o la vreme.
— Pentru că ai o duzină de i? Der 

cum scrii masă (table), și masă (Perf. 
Verbului a mâne)? Cum scrii lege (loi) 
și legeflmper. Verbului a lega)? Așa 
e că tot! ună fel! pentru-că n’ai doi a 
și doi e? apoi pentru ce încurci și ame
țești pe băiațl ? — Aceea nu e treba du
mitale, îmi răspunse cu ună zîmbetă ce 
semăna a strâmbeță. învață buchile de 
rost! ca să le șeii poimâne.

— Ba nici gândesc!, răspunseiu 
svârlind! abecedarul! subtă masă.

— He, he, he, la începută se pare 
greu, der te vei deprinde. Rădăcina în- 
vățăturei este amară, dulci suntă rodu- 
rile sale.

Sfârșind!, strînse ochilarii, îșl lua 
ișlicul! și eși. — Simții că mi se ră
dică o greutate de pe inimă.

A! pedant!, ignorantă și îngânfati, 
strigaiu, vrei să învăță buchile tale! Să 
mă descinstesc! A ! Chiuezule, care ai o 
sută de litere mai multe decâtă ori-ce 
limbă! A! Tu ai slove amfibii, nici glas- 
nice nici neglasnice! A! Tu socoțl că 
limba mea, deprinsă cu Omeră, se va 
pute suci ca să dică fârtă, tverdă, gla- 

gol! ș. a. Numiri sălbatece cu care tu 
ai poreclit! bietele litere! A! Tu vrei 
să mă descinstescă, să învăț! buchile tale! 
Der să crepl măcar! nu le voiu învăța ! 
— Las! că te voiu juca eu! N'am tre
buință de tine ca să învăț! limba mea!

Am alergat! la biblioteca tatălui 
meu, care era într’o ladă mare, pururea 
deschisă, în coridor!. Ajutată de o slugă 
i-am făcută inventariu și printre mul
țimea călindareloră și a cărților! în 
limba grecescă modernă, etă ce am igă- 
sită tipărite:

„Viețile sfinților! din tote lunile11 ; 
„Mortea lui Avelă“, (poemă de Gesner.) 
„Numa Pompilius“ ; (Romanță de Flo
rian!.) „Patimile Domnului nostru11, în 
versuri; „Istoria lui Argir și a prea fru- 
mdsei Elene11, idem; „Despre începutul! 
Românilor!11, de Petru Maiori; „Florea 
darurilor!11; „întâmplările Franțezilor! 
și întdreerea dela Moscva11; „Talmudul! 
jidovesc!11; Manuscrise: „Letopisețul! 
(chronic!)|lui Ureche Vornicul!11; „Cava
lerii Levedei11, romanț! de Mme Genlis 
(cred.); „îneungiurarea roșelii“, romanță 
idem. „Lentor11, tragedie în versuri; 
„Sapor“, idem. „Matilda11, romanță de 
Mme Cottin; „Elisabeta11 seu surguniții 
în Siberia11 idem ; „Istoria cavalerului 

de Grieux“ romanță; „Târlo seu străinii 
în Elveția11 idem; „Zelmis și Elvira11 
idem.

Sărmană bibliotecă! uitată în si
criul! ei la bejănia anului 1821, totă a 
slujit! de fultuială ianicerilor!. Ce n'aș! 
da acum ca să am una din acele cărți 
de sute de ori cetite de tatăl! meu!

M’am cercat! să cetesc! un! ro
manț! din acele manuscrise, der scri- 
sorea era atâtă de încurcată încât! le-am 
lăsat!, făgăduindu-le de ale visita cum 
mă voiu pute deprinde a ceti scrisorea 
acea ieroglifică, ce se obiclnuia atunci 
pe la noi; și luând! istoria Românilor! 
de Petru Maior!, ajutată de abecedarul! 
urgisită, în puține cesurl am învățată a 
ceti; păn’ în seră eram destoinică să 
spuiu pe parte câtă orl-care anagnostă 
de repede. Sera am cetită tatălui meu 
totă cântul! întâiu din „Mortea lui 
Avel!u, singura carte, care avea putere 
a’lă adormi. Bunul! părinte se bucura, 
și atribuind! șciința mea la vrednicia 
învățătorului, porunci să se cumpere 5 
coțl postav! vișiniu de ună benișă, pe 
care îlă trimise dascălului.

Eu înse nu puteamu uita afrontul! 
ce mi-lă făcuse. Făcând! un! congres! 
de băieți, conșcolarl ai mei dela descălii 
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că lista ar fi compusă astfeliu; In comi- 
tetulu parochialu: 1. D. Almășană, 2. I. 
Petricu, 3. V. Voiua, 4. I. LengSră, 5. 
St. Iosiffi, 6. I. Săniuță, 7. G. Belisimusă, 
8. T. Nicolau, 9. G. Navrea juu., 10. I. 
Bobancu jun., 11. A. Bârseanu, 12. I. 
Maximă. 13. Ip. IlasievicI, 14. I. Grindu, 
15. I. Negtițft, 16. G. PetrovicI, 17. A- 
lexe Eremia. 18. D. Pascu, 19. A. Voiua, 
20. I. Dușoiu sen., 21. I. Bratu, 22. D. 
Sibiiană, 23. F. Peniea, 24. D. Iarca 
sen., 25. G. Cioflecă, 26. I. Prișcu, 27. 
A. Pnrcărea. 28. I. Giuvălcă, 29. A. 
Vlaicu, 30. I. Căpățină. In delegațiunile 
școlare: 1. I. Petrică, 2. V. Voina, 3. 
D. Almășană, 4. St. Iosifă, 5. I. Len- 
gerfl, 6. [. Săniuță, 7. T. Nicolau, 8. 
L. Nastasi, 9. St. Stinghe, 10. A. Lu
panii, 11. A. Bârseanu. 12. Ip. IlasievicI, 
13. I. M. Burbea. In epitropia bisericei: 
1. I. Mauole, 2. A. Lupanii, 3. D. Lu
panii, 4. I. M. Burbea.

„Pești Naplo“ publică o corespon
dență, în care se dice că poporală tui- 
gurescti din Trăscău e în periculă de a 
se nimici, deoparte pentru-că sărăcesce 
din di în di, er de altă parte pentrucă 
îla cupleșescă „ Valahii*. La acestea răs
punde „K-r.", că lucrurile nu stau toc
mai așa rău și că decă nu s’ar face chiar 
nimicii pentru înbunetățirea sorții mate
riale a poporului maghiară, pentru a- 
ceea Maghiarulu din Trăscău încă totă 
nu e amenințată de valachisare. — Con- 
statămă așa der cu propriele cuvinte ale 
lui „Kolozsvar/ că Românii nu amenință 
pe Maghiari. Cu atâtă mai multă ame
nință însă Maghiarii pe Români. Ori 
doră „K-r.“ se îndoiesce despre a- 
cesta ?

*
Punerea în neactivitate a generalu

lui Kuhn, comandantul^ corpului de ar
mată din Stiria, a produsă mare sensa- 
țiune, pentru că nimeni nu-șl pute es- 
plica causa, dedrece numitulă generalii 
este unultt dintre capacitățile armatei 
austriace. Diarului din Munchen „Neuste 
Nachrichten^ i se scrie acum din Pesta, 
că generalulă Kuhn a fostă pusă în dis
ponibilitate. pentru că s’aștepta ca și si
gură, că densulă se va opune planului 
administrației militare de a fortifica in 
anulă viitorii Viena. Comisiuuea de for
tificare se dice că șl-a și începută lu
crările sale sub președinta generalului 
prinții de Hessen.

*
In 19 și 20 1. c. cădit asupra loca- 

litățiloru din jurulă Orăștiei grindină ; 
semănăturile suntă aprope de totă ni
micite. Paguba e forte mare.

La băile din Vâlcele lElopatak) au 
sosită pănă acum 456 de ospețl.

* 
$ st

După cum se anunță din Kiev, 
guvematorulă-generală rusescă a dată 
ordină autoritățiloră din Kiev, Podolia fi 
Volhinia, ca imediată să compună ună 
cataloga despre Evreii afllătorl în guver
namentale loră. Se scie că ună ucasă 
ală Țarului dela 3 Maiu 1882 interdice 
Evreiloră imigrarea în aceste guverna- 
mente și scopulă ce se urmăresce prin 
ordinulă de mai susă este fără îndoelă 
de a se constata, decă nu cumva s’a 
călcată acestă ucasă: la casă decă uca- 
sulă s’ar fi călcată și s’ar fi aședată E- 
vrei în guvernamentele de mai susă, a- 
ceștia vorii fi trași la răspundere și ime
diată voră fi espulsațl. După cum se 
telegrafiază din Petersburgă, guvernulă 
rusescă a și dată deja afară peste gra
nițe pe toți Evreii, ce se aflau în He- 
singfort,

*
D. At. Degrea, membru la curtea 

de casațiă, va representa România la 
congresulu de dreptă comercială dela 
Anvers.

*
* *

După o statistică italiană, în pri- 
mulă trimestru ală acestui ană au emi
grată din Italia mai multă cu 22,(>()'> lo
cuitori ca în aceeași periodă a anului 
trecută.j Se crede, că parlamentulă ita
liană în sesiunea de tomnă se va ocupa 
seriosă de cestiunea aflării unui mijlocă 
pentru a împedeca emigrările, cari ame
nință Italia cu despopularea.

Țera Oltului, Iuliu 11 (23) 1888.
Domnule Redaetoră ! Pe lângă pre

siunile, ce le suferimă din tote părțile 
dela dușmanii neamului nostru, n’ar tre
bui să uitămă ună lucru. Să ne întărimă 
în lăuntrulă castreloră nostre, să clădimă 
edificiulă nostru națională pe base sigure. 
In nișce timpuri ca ale nostre, în care 
traiulă a devenită așa de greu, aprope 
imposibilă fără de-o cultură ore-care, a- 
cum, când lupta pentru existință e atâtă 
de înverșunată, ar trebui să ne deschi- 
demă ochii mai bine, să cercetămă în a 
cui îngrijire punemă tînăra generațiune, 
care ar trebui preparată pentru o con
curență și mai mare în privința esistenții 
în viitoră.

Suntă în multe părți locuite de Ro
mâni omeni așa de nepăsători față de 
interesele poporului nostru, încâtă vrendă 
nevrendă ’ți vine să te îndoeșcl de viito- 
rulă nemului. Pe lângă nepăsarea cea 
mai mare adauge intriga și calomnia, reaua 
credință și minciuna și vei ave tabloidă 
tristă ală însușiriloră, ce caracteriseză pe 

unii conducători ai poporului românescă 
și chiar pe unii, cari simtă chemați a 
forma generațiunea tînără.

predă, că ar fi lucrulă celă mai po
trivită de a se începe o companiă ge
nerală prin diaristica nostră în contra 
tuturoră acelora, cari nti-’.șl împlinescă 
datoria, cari nu dau poporului echivalen- 
tulă ajutoriului primită dela poporă, pen
tru ca lumea să-i prețuiască după fap
tele loră.

Aici la noi în țera Oltului se întâmplă 
multe lucruri ciudate, der cea mai ciu
dată este fără îndoială aparițiunea figurii 
D-lui Ioană Ințiu din PerșanI pe terenulă 
dăscălescă. Și ca să nu se pară, că vor- 
bescă de acesta din ună simțănientă de 
dușmăniă, credă că e folositoră a stabili 
ună criteriu de judecată pentru acestă 
domnă învățătorii, absolventă de teolo
gia și candidată de preoțiă. îlă întrebă 
pe acestă domnă, care-i suntă ideile lui, 
cu ce bagaj ă de cunoscințe întră în veița 
publică, care-i este planulă de mai îna
inte schițată pentru de a-șl pute conduce 
acum pe copii, er în viitoră ca preotă 
turma lui Christos, în fine care-i suntă as- 
pirațiunile și idealulă'?

Sciința sufletului e încă așa de îna
poiată, încâtă nu dă prevederea sigură 
în viitoră. Der nu e mai puțină adevă
rată, că „dina bună se cunosce de di- 
mineță“ și că prin urmare ori cine e în 
dreptă a conchide dela faptele trecute 
ale cuiva la viitorea lui purtare. In ca- 
sulu acesta trecutulă servesce de crite
riu pentru judecarea unui omă în viitoră.

Să judecămă deci pe d-lă înveță- 
toră I. Ințiu cu măsura stabilită mai 
susă, adecă să-i vedemă faptele, idealul, 
planulu seu de conduită etc. Nu-i voiu 
trece cu vederea faptele densului de-o 
notorietate inai publică, pe care le cu
nosce împrejurimea totă. Domuulă Iu
țiți jun. e învățătorii în comuna PerșanI 
de vr’o doi ani de dile. Nu potă sci ce 
a învățată pe micii copilași, der atâta 
sciu, că în acestă timpă n’a făcută de 
câtă unu esamenă și nici acela publică. 
Cu alte cuvinte, d-lă învățătorii Ințiu 
n’are plăcere de a fi controlată nici ba- 
reml de opiniuuea publică a comunei 
sale, căci altfeliu nu-mi potă esplica 
pentru ce d-sa n'a făcută cunoscută clina 
esamenului, nici nu-mi potă esplica pen
tru ce d sa n’a făcută tote esamenele 
cerute pentru doi ani? Acestă purtare a 
domnului învățătoră dă multă de cuge
tată, lasă chiar orecarl îndoell, cu atâtă 
mai multă, cu câtă la siugurulă esamenă 
dată de Dumnealui cu elevii n’au asis
tată decâtă tatălă său, ca directorii, er 
din partea oficiului comunală cumnatulă 
d-sale, primarulă. Ună esamenă așaderă 
făcută în familiă și nimicii mai multă.

Faptele vorbescă de sine; der ce 
mă miră mai multă este puținulă inte
resă, ce-lă pună autoritățile școlare su- 
periore întru cercetarea, decă învățătorii 
îșl facă datoria în consciință seu nil, 
căci eu credă că a sosită timpulă ca în
vățătorii să fiă omeni cu tragere de i- 
nimă pentru cultivarea și luminarea lui. 
Autoritățile școlare superiore ară fi tre
buită de multă să se îngrijescă, ca în 
acestă comună să fiă ună învățătoră har
nică, căci chiar fostulă învățătoră deși 
era din scdlă veche ce nu e de negată 
făcea mai multă decâtă actualulă. Aci 
stă cheia enigmei, pentru ce acestă co
mună, de altfelă materialicesce bogată, 
e atâtă de săracă în privința spirituală.

încă ceva pentru domnulă Ințiu ca 
învățătoră. Domnia-Sa, care e atâtă de 
strînsă legată de cei mai cu putere omeni 
din comună, domnia-sa, care e hulă preo
tului representantă ală comunei, de ce 
n’a luată inițiativa pentru reînoirea edi
ficiului școlară, care e pe cale de a se 
dărâma? A căutată dumnealui să lumi
neze și să convingă poporulă despre fo- 
losele unui edificiu bună de șcdlă și a- 
poi despre folosele, ce le aduce învăță
tura ?

Se nu să mire D-lă. Ințiu de aceste 
întrebări, ei mai bine să ne mirămă noi. 
că din acestă comună nu e ună singură 
copilă trimesă la vre-o școlă secundară ; 
se vede că acolo n'a pătrunsă încă du- 
hulă adevărului. Și când te uiți în tre
cută, la omenii, cari au eșitu din acestă 
comună, vecii 2, 3 figuri, ce au învățată 
trei clase în Șinca veche, umilă, care a 
studiată 3 gimuasiale și figura Domnului 
învățătoră, care a trecută prin 6 clase 
gimnasiale, er acum e absolventă de teo- 
logiă și candidată de preoțiă. Atâta e 
totulă si nimicii mai multă. Și atunci 
să-mi dea voe Dumnealui, să-lă întrebă 
unde e dragostea de carte infiltrată în 
sângele poporului, ce a făcută D-lui pen
tru a deschide ochii dmeniloră în privința 
răului celui mare, care urmeză din adânca 
nesciință ? Tonei.

Intemplărî diferite.
Fulgeiuliî ca medicii de ochi. Nu- 

mărulă de Joi ală diarului ..Times" face 
cunoscută o eminentă vindecare a or- 
birei ocliiloră prin fulgere. Marii a is- 
bucnită îu Wolverhampton o groznic-ă 
furtună. Ună orbii, care din nenorocire 
îșl pierduse vederea ocliiloră, era toc
mai condusă acasă, când deodată îi trecu 
pe dinaintea ochilariloră ce-i purta ca 
să-și ascundă albeța ocliiloră, unu ful
geră împreunată c'ună tunetă așa de în
fricoșată, încâtă orbulă se îngrozi de 
spaimă și simți dureri la capă. După

francesă și grecii. după multe opinii, 
care de care mai stravagante, o ideiă 
satanică veni unuia în minte.

— Frațiloră, dise elă, socotința mea 
este se încliipuimă nisce întrebări atâtu 
de grele, încâtă să nu le potă tălmăci, 
ca să’i dovedimă că e numai ună notă- 
rău pedantă.

— Ei'pe/bravo ! Evvi! Hura ! Haiăv! 
Vivată ! strigară cu toții.

întrebările s’au alcătuită, s’au abro- 
batu de totă adunarea și mi s’au în
credințată.

A treia di dascalulă veni, și între- 
bându-mă de sciu buchile pe din afară, 
spre răspunsă am deschisă cartea lui 
Petru Maior, și i-am cetit un întreg ca- 
pitolă. Profesorală râmase înlemnită.

Sfîrșindă de cetită, am urmată în to
nul acel pedantic, cu care îmi vorbise el.

„De vreme ce vedl logiotate, că 
„am învățată a ceti tără lesniciosulă me- 
.todă ală abecedarului d-tale, care ml-ai 
„spusă că este temeiulă limbei, nu sunt 
„la îndoiela că voi învăța a seri erășl 
„fără ajutoră dăscălescă. Insă fundă că 
cunoscă și simtă cu desăvîrșire că das- 

„călulă pentru ună tînără este aceea 
„ce este grădinarulu pentru pomii, vădă 
„că eu am forte multe lucruri de în
hățată, căci sunt ca unu copacii ne- !

„roditoru. Dreptă aceea aină făcută 
„aceste dece întrebări, pe care d-ta vei 
„bine-voi a mi le desluși. Acesta va 
„fi singură lecția mea. Pe totă dina ’ml 
„vei tălmăci câte flece de aceste între- 
„bărl. a) (’. Nagruzi.

Paul Hervien
— (LTAINA GHEȚARULUI DE JOSU,

ITc-velă.
Traducere de I. S. Spațiali.

I.
Neînțelesa perdere din vedere a lui 

Rudolf Schuchmann, din Francfort, cășu
nase mișcare mare în Grindelwald, unde 
bancherulă era forte bine cunoscută ca 
omă cinstită și bogată.

De trei ani de când venea elă să 
petreacă luna lui Iulie la otelulă Marele 
Călugării, lumea se obiclnuise să-i dică 
scurtă domnulă Schuch.

In populațiuuea împrăștiată între a- 
mendoi Scheideck, unii susțineau că fu
sese o crimă; alții totă mai credeau nu
mai într'o întîmplare. Așa că în dina 
de 2 Augustă 1809, di a anchetei , era 
mulțime de lume adunată în piață, în fața 
primăriei.

Compania călăuzeloră fu introdusă 
în sala de audiență, și omenii aceștia ti
neri, copțl de lupta dilnică, aședându-se 
pe bănci, îșl aliniară capetele descoperite 

și nepăsătore. Insă tulburarea înlăun- 
trică a tuturoră se trăda printr'o mișcare 
a degeteloră, cari învîrteau pălăriile ro
tunde ca niște roți.

Când constată sindiculă, prin apelă, 
că trupa era complectă, se adresa unui 
individă uriașă și galbenă, care pănă a- 
tuncl ședuse umilită la o parte , în pi- 
ciore, răzimată de ușe.

- Ulric Tagmer, fă ’ți declarația.
Acesta s'apropiâ c’ună pasă nesi

gură , și răzimându-se de masă. vorbi 
astfehî, pe când grefierulă scria:

— Noi amă plecată Marți, la cinci 
ceasuri de dimineță, ca să ne ducemă 
să ne culcămă pe stânca Sclnvarzegg 
și să ne suimă, a doa di, pe cuhnea 
Grozei.... Eu nu credeamă cu putință 
s’ajungemă în vîrfulă acela, însă nu cu- 
tezasemă se refusă propunerea.

Ș’apoi. domnulă Schuch.... (după ce 
se gândi o secundă) domnulă Schuch
mann îmi făgăduise cincî-decl de taleri, 
și decă vomă isbuti și decă nu vomă 
isbuti....

Trei ceasuri pe rîndu am suită îm
preună Ghețarulă de josă fără prea multe 
greutăți. Tovarășulă meu era pred ve
selă și ml-a disă: „Mi se pare, Ulric, că 
o să potă să mă sui“. Eu i-am răspunsă: 
„Se pote întâmpla, domnule Schuch. “ 
Elil a începută să rîdă fiindcă mă scă- 
pasemă să-i dică Schuch... Altădată ml-a 
disă er; „Ulric, așă vrea s’ajungemă mai 
iute în vîrfulă stâncii, fiindcă nicl-odată 
n'am fostă așa de fllămândă..." Pe urmă 

n'a mai vorbită, fiindcă urcușulă era greu 
și făcea pe omă să sufle greu.

După ce am trecută de Zasenberg 
am băgată de semă. că domnulă Schuh., 
adecă domnulă Schuchmann s'abătea 
din drumulă croită de mine în ghiață... 
Cum mergeamă înainte nu băgasemă de 
semă... Ii strigaiu: „Feresce-te 1 Bagă 
de semă pe unde calci!... Mergi după 
mine!“ Elil se mai depărtă vreme de un 
minută, respundeiidu-ml: „Lasă-me în 
pace, vreu să vădii fiorea ceea de ză
padă roșiă.“ Atunci s'a întîmplată neno
rocirea !...

Aci Ulric Tagmer îț-1 opri poves- 
tirea'i a lene, căci pănă acum elu par că 
spusese o istoriă învățată pe din afară. 
Glasu-i tremura, nu mai putuse vorbi.

— Spune mai departe!.. dise sindi- 
culă cu ună felă de stăruință.

LTlric Tagmer îșî puse mâna pe frun- 
tea'i asudată și după-o silință putu se 
vorbescă :

— Negreșită că era unu podii de 
gliieță nou... Am audită ună trosnită, o 
înjurătură... și n'ain mai vedută pe ni
meni.

Sindiculă întreba: — Nu erai le
gată cu d. Schuchmann? Cum ai făcută 
o astfelă de prostiă, d-ta ună niuntea lă 
dibaciu?

Tagmer îngâna: — Elă n'a voită!
O esclaniațiă surdă s’aurii pe bam a 

j călăuzeloră.
Ulric, forte încurcată, se ’ntoi>e 

spre ei tremurându-i glasulă: — Spti- 
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puține momente abia, zări elă că șl-a re
câștigată erășl vederea ochiloră.

Furtii. In Răchita mai mulțl țigani 
călcară casa esecutorului de dare Ionti 
Davidă și furară 250 fl. bani gata, tim
bre, tutunQ și haine. Hoții au fostă 
prinși și predațl judecătoriei.

Sortea espediției lui Stanley. In 
18 Iulie a. c. guvemorulă stateloră din 
Congo, d-lă Camil Ianssen (medică de 
profesiune), sosindă în Bruxela aduse 
triste scirl despre sortea espediției lui 
Stanley. Espediția îndrăsnețului ameri
cană fii cu totulă nimicită. In drumulă 
său din Aruvimi spre Nyansa la laculă 
Montad-Ziug în țera Mabodiloră, unde 
trebuia să mergă prin apă — ce le a- 
j ungea pănă la copsă — ca să măsore 
întinsele câmpii, Stanley fu deodată a- 
tacată de cătră indigeni și omenii lui 
tură împrăștiațl. Decă Stanley a rămasă 
în vieță nu se scie. Cea dintăiu veste 
sigură despre nesuccesulă espediției a 
adus'o în Borna sublocotenentulă Ward 
din tabăra maiorului Bartellof în 28 
Aprilie a. c. după ce elă a întreprinsă 
ună marșă cumplită dela stațiunea Ban- 
gala pănă la litorală în celă mai scurtă 
timpă. Scirea a fostă dată de cătră sub- 
locotenentă în cetatea portugesă St. Paul 
de Loanda. la oficiile telegrafice din San 
Thome pentru Bruxela și Londra, s’a ți
nută încă în secretă. Emin-pașa și că- 
pitanulă Casați n’aveu pe la finea lui 
Noemvre a. tr. încă nici o scire despre 
apropierea unei espedițiunl care să-i de
tașeze. Ianssen nu crede că „Pașa celă 
albă“, despre care se spunea că venindă 
dela Sudă a sosită în Sudană, a putută 
să fiă Stanley. Ună Dr. anume Gustav 
Mangold din Kiel voiesce din nou să se 
pregătescă ca să ajungă pe Emin-pașa; 
fiindu că espediția Englesului Montague 
Kerr, după mortea conducătorului s’a di- 
solvată.

Qapriciulu întâmplării. Diarele din 
America nareză următorea întâmplare: 
Bogatulă comerciantă din New-York, 
Isaac Waldorf, înainte de asta cu ună 
ană și jumătate, făcu cunoscință cu o ti- 
neră fată, care abia avea 18 ani și care 
atunci trecu din Viena în America, dân- 
du-se acolo »ub numele de Lina Ster
ling. Ea întră în servițiulă bătrânei ne
veste a memoratului comerciantă ca fată 
de casă. C'omerciantulu Waldorf se a- 
moresâ în ea și după câteva luni o luă 
de nevastă, cuniuiându-se cu ea la bi
serică după tote prescrisele legii. Tâ
năra nevastă ducea o vieță fericită cu 
bărbatulă ei și fiindă că prin căsătoria 
se făcu atâtă de bogată, scrisese mamei 
sale să se mute acolo, în America, la 
ea și să ia parte la fericirea ei. Bătrâna 

mamă întreprinse o lungă călătoriă pănă 
la America și cjilele trecute ajunse în 
New-York. Când vădu pe bărbatulă fii
cei sale țipă groznică speriată și ameți. 
Ea recunoscu în persona bărbatului fiicei 
sale pe propriulă ei bărbată de odinioră, 
care după ce o luă în căsătoriă și trăiră 
la olaltă mai mulțl ani, emigra în Ame
rica. După trecerea lui în America ne
vasta rușinată îșl luă ună nume străină 
pe care îlă purta și fiică-sa și din care 
causă tatălă nu putu să scie, că elă îșl 
ia de nevastă pe propria lui fiică. Când 
tinăra nevastă afla, că tatălă său este 
bărbatulă ei, se bolnăvi și născu fără 
vreme. In urma acestei nascerl neferi
cite căpătă o bolă din care nu-i speranță 
să potă scăpa cu vieța.

Petrecere.
Cu ocasiunea adunărei generale a des

părțământului XII. alu Asociațiunei tran
silvane pentru literatura și cultura popo
rului română, ce se va ține în Ileanda 
mare, la 26 Augustă 1888 st. n., se va 
arangia din partea Comitetului ună bală 
în favorea fondului Asociațiunei și a șco- 
lei greco-catolice române din Ileanda 
mare.

Prețulă de intrare 1 fl. de personă, 
2 fl. v. a. de familiă. Suprasolvirile se 
voră publica în foia Asociațiunei „Tran
silvania11. Pe lângă invitarea acesta bi- 
letulă de intrare se pote cumpăra la 
Mihailă Turcoviciu casariulă comite
tului filiale de primire, și sera la casa 
balului. Inceputulă la 8 ore sera.

Deșiu, la 24 Iulie 1888.
Augnstu Miinteanu, Petru Mureșian,u

directorii. secretară.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
Stockholmu, 28 Iulie. Impera- 

tulu Germaniei a plecată dimi- 
neță la 3 ore la Copenhaga. Im- 
peratulu a rugatu pe regele Sve- 
diei sE fiă nănașfl (martoră) la 
botezulu nou născutului seu prinț.

Viena, 28 Iulie. Imperatulă Ger
maniei va sosi în primele c|ile ale 
lunei lui Octomvre în Viena.

Bruxela, 28 Iulie, piaruhl can
celariei rusesc! „Le Nord11 scrie: 
Europa pote se privescă cu cea 
mai mare speranță de pace la 
urmările întrevederei.

Kiev. 28 Iulie. Guvernorulă ge
nerală a fostă lovită de apoplexiă 
la revista trupeloră, ce s’a făcută 
din incidentulă festivităților!! ju
bilare. Elă a căcjutu pe dată de 
pe cală.

Parisu, 28 Iulie. încercarea de 

mobilisare a divisiunei din Nancy 
a fostă amânată.

Boulanger a făcut prima pre
umblare cu trăsura după zăcerea 
lui. Pliculă nici că a luată no
tiță inse despre elă.

Mulțiimitâ public:!
Multa on. d. Dr. Yasiliu Lucaciu, 

binecunoscuta nemului nostru românescfi, 
a binevoita a dona „Pietatea11, carte de 
rogăciunl, compusă și edată prin D-sa, 
10 esemplare în a. tr. eră 20 esemplare 
în a. c. pentru a se împărți învățăceiloră 
mai diligențl, ca premii, cu ocasiunea 
esamenelora. Din acelea: 22 esempl. s’au 
împărțita elevilorfi din Șiomcuta-mare, 
8 es. celora din comuna Gaura, la finea 
esamenului.

In numele elevilora și ala eleveloră 
premiațl, ’ml iau permisiune și pe acestă 
cale a esprima m. ou. d. donatorii cea 
mai ferbinte mulțămită, asigurându-la că 
inimele părințilora și ale tuturora saltă 
de bucuriă, vâdenda în Dumineci și săr
bători în biserică micuțele odrasle, ce- 
tinda și lăudându pe D-deu din cărti
celele primite ca premiu.

De ar ave d. Dr. Lucaciu câta de 
mulțl imitatori între Românii noștri!

Șomcuta-mare, la 24 Iuliu 1888.
Elie I’opfl, învăț.

DIVERSE.
Unii escrocă americană. Americanii 

ne întreca în tote, chiar în escrochii; de 
acolo ne surprindă prin întreprinderea 
lord colosală. In ultima sa călătoriă 
prii^orașele Americei, d-na Adilina Patti 
era așteptată în capitala Alexicului. Un 
escroca americană anume Beuson pro
fita de acestă împrejurare pentru a face 
o mică afacere. Yeni la Alexico sub 
numele de Maijer și se dedu dreptă 
impresară ală vestitei cântărețe. Luâ 
cu chiriă o sală și îu casă pentru 300,000 
de franci, subscripțiunl. Apoi ’șl luâ bi- 
nișoră banii și plecă la New-York, unde 
ducea o vieță de prință. Guvernulă mexi
cană ceru însă estradarea sa dela gu- 
vernulă Stateloră-Unite. Dată pe mâna 
autoritățiloră mexicane, Beuson se ho
tărî să se sinucidă. Se prefăcu că e 
bolnava și pe când ună soldată îlă con
ducea la celula sa de inf'irmăriă, elă 
sări peste rampa scărei și cădii diu ală 
doilea cată la pămentă. ’Șl rupse co- 
lona vertebrală și muri peste câte
va ore.

Rectificare. „România11, după care 
amă publicată și noi în foiletonulu din 
Nr. 155 ală foiei nostre discursulă d-lui 

G. Misailil, ținută la serbarea „societății 
pentru învățătura poporului română, face 
o rectificare. S’a lăsată afară diu erore 
următorulă pasagiu frumosă:

„Afară de acestea voi scițl ca și 
noi, că pe lângă lipsa de învățători, 
două au fostă marile piedecl, cari au 
paralisată realisarea mântuitorului prin
cipiu ală obligativității învățământului 
sătescă seu poporană: Lipsa de localuri 
și lipsa de școlari.

„Mergendă în comunele domniiloră 
vostre, asociați-vă și lucrați din tote pu
terile cu autoritățile publice și cu cetă
țenii, cari voră face ca aste piedecl să 
dispară.

„Acestea vi le impune societatea; 
căci: școla fără școlari și fără locală 
este totă atâtă de imposibilă precum nu se 
pote admite ună Christosă fără ucenici 
și o religiă fără temple.

„In fine, credă că ați învățată prea 
îndestulă ca să scițl, că sunteți Români 
și că în acestă secolă ală lumineloră 
arii fi o crimă pentru unii Itomână știu
torii de carte, ca se nu comunice acestă 
dară Dumnedeescă semenilor#, săi ignoranți.

„Nu trebue să vă repausațl, o clipă 
măcară, pănă ce ultimulă omă din co
muna vdstră nu va sci ceti și scrie. Nu
mai astfelă vă veți face demni de marea 
misiune ce vă va încredința mâne gu
vernulă țărei: „Misiunea de a fi lumi
nătorii consăteniloră voștri: mândră și 
sublimă misiune*1.

8.74Bancnote românescl Cump. 8.70 Vend.

CiirsulA pieței Brașovfi
din 24 Iulie st. n. 1888

Argintii românesc!! . ii 8.68
Napoleon-d’orI . . . »i 9.88
Lire jurcescl . . . r 11.20
Imperiali..................... 10.20
Galbini..................... r 5.88
Scris, tone. „Albinaw6IJ 0 r 101.—

„ „ 5«;„ ii 98.-
Ruble rusescl . . . n 117.—
Discontulti .... 6’/2- -8" , pe

ti
11
>i
n
ii
n
ii 

ani.

8.70
9.92

11.24
10.24
5.91

98.50 
118.

Cnrsulu la bursa de Viena
din 26 Iulie st. n. 1888.

Renta de auru 4° „.................................... 101.65
Renta de hârtii 5“/0......................................89.80
Imprumutulu căilortl ferate ungare . 151.75
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostil ungare (1-ma emisiune! . . 97.—
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostil ungare (2-a emisiune) . . —.—
Amortisarea datoriei căilorh ferate de

ostil ungare (3-a emisiune1 . . 115.—
Bonuri rurale ungare.......................... 105.—
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.80
Bonuri rurale Banatâ-Timișu . . . 105.—
Bonuri cu cl. de sortare.....................105.—
Bonuri rurale transilvane......................... 104.40
Mărci 100 împ. germane..................... 60.95
Londra 10 Livres sterlinge .... 124.75 
Imprumutulă cu premiulu ungurescU 131.— 
Renta de hârtii austriacă .... 80.95
Renta de argintii austriacă .... 82.10
Renta de aurii austriacă..........................112.15
LosurI din 1860   139.90
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 872.—
Acțiunile bâncei de creditu ungur. . 303.50 
Acțiunile băucei de creditu austr . . 307.90 
Bonuri croato-slavone.......................... 10-1.—

ungurescu.............................................. 100.50
Galbeni împărătesei .......................... 5.89
Napoleon-d’orI.......................................... 9.86

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

uețl voi chiar, voi scițl forte bine cum 
mergă lucrurile!... Când m’am apropiată 
ca se legă de mine pe d. Schumann elă 
m’a respinsă așa (Tagmer făcu ună gest 
cu cotulă), dicendu-ml: „O să mă plic- 
tisescl cu prostiile tale!..11 Ce ați fi fă
cută voi?... Ore o călăudă nu-i mai rău 
de câtă unu robă?

Alte sgomote și semne de tăgăduire 
protestară în potriva acestoră vorbe.

— Tagmer, impresiunea ce ai pro- 
dus'o asupra camaradiloru d-tale va fi 
împărtășită de toți omenii cu bună semț, 
dise sindiculă. — Admițându că spui 
adevărulă, raportulă d-tale nu se potri- 
vesce cu caracterulă d-tale. Fă bine și 
ne spune acum, ce ai făcută după în- 
tîmplarea acesta?

Ulric se gândi câteva secunde, pe 
urmă dise descurageată:

— Nu’ml aducă aminte.
Insă audindă șopte vrășmașe la spa

tele lui și tulburată de privirea prigo- 
nitore a sindicului, îșl luâ inima în dinți,:

— Ecă ce am făcută!.. cjise ''1°- — 
Am alergată pe malulă crăpăturei... m'am 
uitată în fundă... era ună frigă de ghiață 
și întunerecă... și era ună vuetă de apă 
ca la moră... am strigată pote d’o mie 
de ori: Domnule Schuchmann... dom
nule Schuchmann!... Audiamă cum se 
ducea în josă glasulă meu... Insă din 
fundă nu venea nimică!...

— Câtă vreme ai stată astfelă ?
— Nu sciu.
— Oricum, tocmai peste două cjile 

te-ai arătată er. Faptulă acesta a isbită 
pe totă lumea. Pentru ce nu te-ai gră
bită ca să informezi autoritatea?

Ulric răspunse, înecată :
îmi era prea rușine... îmi era 

frică să m’arătă.... Gândiți-vă ce este o 
călăuză, care să întorce fără călătorulă 
său !

De astădată cămăradii aprobară vor
bele lui. Da, era grozavă posiția ; CâțI-va 
dintr’en.șii trecuseră prin ea.

După o mică, odihnă sindiculă în
cepu er interogatoriulă :

— Alaltaerl patru călăuzi, însărci
nați să controleze spusele d-tale, au fostă 
duși de d-ta ca să le. arăți unde s'a în
tâmplată nenorocirea și nai fostă în 
stare să le arăți loculă. Yedl că lucrulă 
acesta este ciudată.

Ulric îngâna:
— Ninsese după nenorocirea aceea.. 

N’am putută să cunoscă loculă....
Atunci sindiculă sculându-se îi dise:
— Tagmer, trebue să’țl expună totă 

greutatea cașului D-tale : ești acusată că 
ai omorîtă pe bancheră pentru ca să-lă 
jafueșcl, și că pe urmă ai aruncată ca- 
davrulu într'o prăpastiă d’imprejură.

Tagmer învineți și mai tare. Dete 
din umeri.

Sindiculă dise er:
Domnulă Schuchmann purta tot- 

deuna în busunaru o sumă mare de bani... 
Locuitorii din vale l’au vădută în mai 
multe rânduri scoțendă ună portofoliu 
încărcata cu bani, și d-ta sci ai lucrulă

acesta totă așa de bine ca oricare altulă. 
De aceea ai făcută ce ai făcută ca să 
pleci singură cu elă....

— Insă eu nu l'am oprită să mai ia 
și p’altcineva....

— Nu’i adevărată. Am să’țl citescă 
deposiția otelierului dela Marele Că
lugării :

„In diua de 25 Iulie d. Schuch....
îmi spuse că plănuise să se ducă a doua 
di pe verfulă Grozei. Era forte îngrijată; 
m'a întrebată, decă Ulric Tagmer este 
omă sigură.11 Eu l'am îndemnată, fiindcă 
vrea să facă o plimbare așa de primej- 
diosă. 'ca să mai ia încă vre-o doi că
lăuzi. După ce s'a gândită puțină d. 
Schuch... ini-a disă: Aș! s'ar supăra 
Tagmer, care m'a rugată forte multă ca 
să'lă iau numai pe elă. — Iacă ce sciu 
despre afacere și afirmă acesta pe cou- 
sciința mea. Iscălită: Moercn, proprie
tarul il otelului Marele. Călugăr uri

Ce ai se răspuntjl ?
Tagmer încremenise. Din când în 

când respirația ’i eșia din gâtă ca o ră
suflare de bou. Beghei:

— Voiam... decă vomă fi norocoși., 
să fiu eu celă dânteiu călăuză.... care să 
se fi suită.... pe verfulă Grozei.

— In sfârșită, după dorința d-tale, 
ați plecată numai amândoi. Să admitemă 
versinnea d-tale : nenorocirea s'a întâm
plată Marți, pe la cjece seu unspredece 
cesurl dimineța și d-ta tocmai Joi la șese 
cesurl sera vii zăpăcită în Grinddwald și 
spui despre nenorocirea asta lucruri așa 

de fără de șică, încâtu lumea în locu se 
te bănuiască că l'ai omorîtă, din potrivă 
te socotesce nebună. Mărturiseșce d-ta 
singură, decă purtarea d-tale nu dă bă- 
nuell. Așteptă însă urmarea: în ajunulă 
plecării d-tale îmi ceruseșl să’țl pregă
tescă ună certificată de sărăcia pentru 
biuroulă cantonului...

— Etă certificatulă!... dise grefie- 
rulă tăindă vorba sindicului și rădicându 
în aeră o hârtiă pentru ca s'o vadă 
călăuzii.

Sindiculă dise er :
— Atunci nu aveai nici o para, Tag

mer. Ascultă acum raportulă agentului 
de poliția municipală :

„însoțită de pădurară și de pazni- 
culă satului m ain dusă acasă la Ulric 
Tagmer, care lipsea. Am făcută perchi- 
siția în singura odae pe care o are elă 
ca locuință. Amu căutată prin haine și 
prin salteaua din pată, amă scotocită în 
culcușulă eapreloră, și n'amă descope
rită nici ună lucru de preță nici altceva. 
Tocmai eramă se plecămă, când unulă 
dintre noi băga de semă, că pămentulă 
fusese săpată de curendă lângă vatră. 
Cercetândă în loculă acela amă găsită 
doue-spre-dece corone de aură germane. 
Spre adeverirea acestora au iscălită: 
Hermann Claus, comisară; Petre Sig
mund, pădurară ; Iosifă Maria Redlinger, 
pazniculă satului11.

Acum trebue s<5 ne spui, Tagmer, 
de unde ai d-ta paralele acelea?

țVa urma.)
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Sosirea și plecarea trenuriloru și posleloru iu Brașovu.

Avisu cL-loru abonați!♦

Rugăm pe d-nii abonați ca la roînoirea prenumerațiunei s6 
binevoiască a scrie pe cuponulfi mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primitu diarulu nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă.

I. Plecarea trenuriloru:
I. Dela Brașovu la Pesta:

Trenulti de persone Nr. 307 : 7 ore 10 de minute sera.
Trenulti mixtti Nr. 315 : 4 ore 10 minute dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
Trenulti accelerata Nr. 302 : 5 ore 37 minute dimineța.
Trenulti mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după amecji.

II. Sosirea trenuriloru:
I. Dela Pesta la Brașovu:

Trenulti de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amed'i
Trenulti mixtti Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașovu :
Trenulti mixtti Nr. 317 : 2 ore 32 minute după amedl.
Trenulti accelerații Nr. 301: 10 ore 12 minute sera.

Bursa de Bucuresci.
Cotă, oficială dela 15 Iulie st. v. 1888.

Cump. vend.
Renta română 5%..................... 91 92.—
Renta rom. amort. 5% . . . 92.'/2 93.—
Renta convert. 6° 0..................... 90.— 90.'/2
Impr. oraș. Buc. 10 fr. . . . 37.— 42. -
Credit fonc. rural 7% . . . 106.3.', 107.'/2

ii n „ . 0 92.1', 92.3/t
„ „ urban 7%. . . . 105. >;2 106 —

6°n n »i 0 * 98.1 99.',2
„ „ 5%.... 88.— 88?/,

Banca naț. a Rom. 500 Lei. . 945.— 960.—
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . . 220.— 225.--
Auru contra bilete de bancă . 16.40 16.65
Bancnote austr. contra auru. . 2.01 2.02
Auru contra argintii seu bilete 16.— 16.’/,
Florinii valore austriacă . . . 2.01 2.

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“ 
â 5 cr. se potu cumpera în 
tutungeria I. Gross, în libră
ria Nicolae Ciurcu și Al
brecht A Zillich.

USTon atcnamentu.

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu I Iulie 1888 st. v. sa deschisu nou 

abonamentu la care învitămu pe toți amicii și spri 
jinitorii foiei nostre.

Prețulu abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: 
pe trei luni 3 fl. 
pe șese luni 6 fl. 
pe unii anu 12 fl.

Pentru România și străinătate: 
pe trei luni 10 franci, 
pe șese luni 20 franci, 
pe unii ană 40 franci.

Abonarea se pote face mai ușorii și 
mai repede prin mandate poștale.

Domnii, cari se vorti abona din nou, 
sâ binevoescă a scrie adresa lămuriți! și 
a arăta și posta ultimă.

Admiuistraținnea „Gazetei Transilvaniei".

W Veritabila făină pentru pâne de casă, -w

W* Veritabila făină pentru pâne de casă.

oii înaltă stimă

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovfi.
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u. Pentru a satisface dorinței multoru dintre onor, mei mușterii producu d aci înainte

Veritabila făină, pentru pâne de casă.
Soiulft acesta de făină se produce din grâu escvisitu de curatii, d’aceea făina prin pu

terea ei neslăbită se pote cu totii dreptulu recomanda fiă-cărui menagiu ca cea mai bună.
In așteptarea comandeloru atâtu pentru acdstă făină, câtă și pentru tote celelalte soiuri

de făină și legume, ce se ană totdduna în depositulii meu, me subsemnu


