
r:EiaL;.’. Sfi. ĂilElLlSHalltllra 
fwiaSa:

BRAȘCVV, piața mare Nr 22.
Scrit-. n netraiicae nu ae pri- 
mes< Mhiius i n u nu se re- 

trixux ii!

PirouTile de aawcinii.
Brașovu, piața mare Nr. 22.

Inserate mai primes cil în Viena:
Rudolf Aiox^-e, Ha ist lukm d- Vogler 
t Otio Aiam). linnrtch SchaUk, Alot.t 
Hernii . Al. Buktxt A. Oppelik, J. Dan-
Mtbfr . in Budapesta : .4. V.Gold- 
ber;ii‘ Anton jitBei, Eckstein Bemol;
i Fra kfurt: • înHam-

burg: J. Sttimr.
Prețulu inserțiuniloru : oseriA 
garmondu pe o colduă 6 cr. 
<1 30 cr. timbru pentru o pu
blicare. Publicări mni dese 

după tariia si în voie lâ.
Reclame pe pagina IlI-a o se

ria 10 cr. v. a. seu 30 bani.
LL

„Gazeta" iese în fle-care <}i. 
Abonamente peana Auslro-Ufliiaria 
Pe unii anu 12 il.. pe ș6so iu ui 

6 fl.. pe trei luni 3 fl.
Peana România și străinătate:

Pe unu anii 40 franci, pe ș6ac 
luni 20 franci, pe trei luni 

10 franci.
Se prenumerfl la tAto ofi- 
cicle poștale din întru și din 

afară și la dd. colectori.
Abonamentuln jenirn Brajovn: 

la administrațiune. piațamare 
Nr. 22, etagiulii I. : pe unu anii 
10 fl, pe șAse luni 5 fl.. pe trei 
luni 2 fl. 50 cr. Cu d u s u 1 u în 
casă. Pe unu anu 12 fl.. po 
ș^6e luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Unu espmplaru o cr. v. a. s6u 

15 bani.
AtAtu abonamentele câtu și 
inserțiunile sunt a se plăti 

înainte.

Nr. 163. Brașovii, Luni, Marți 26 Iulie (7 Augustu;

Brașovfl, 25 Iulie st. v. 1888.

Mare svonu a făcuta în Paris 
și în Berlină publicarea în „Nou- 
relle Revue" alu domnei Julietta 
Adam a unui actă secretă ală 
principelui Bismark, deși încă nu 
sc scie decă este autentică ori nu. 
E vorba de ună raportă ală can
celarului germană cătră împfera- 
ratulă Friderică III. în care din 
considerațiunî politice declară de 
inoportună căsătoria prințului de 
Battemberg cu principesa Victo
ria și-Iă sfătuesce a nu’și da în
voiala sa.

Toți se întrebă, cum a ajunsă 
acostă importantă documentă în 
manile domnei Adam? Unii îlă 
declară de apocrifă, alții susțină 
autenticitatea lui.

Caracteristică este observarea 
ce-o face cjiai’iila parisianu „La 
France" care fiice : „Nu scimu cum 
a putută obține domna Adam îm
părtășirea unui documentă de așa 
mare importanță. Ne mărginimă 
numai a accentua că directorea 
„Revistei Noue" a îndeplinită o 
faptă patriotică prin aceea că și 
fa sciută procura și că l’a publi
cată. Acestă raportă secretă ală 
principelui Bismarck va ave în 
Europa de sigură ună ecou pu
ternică. Elă va arăta Rusiei ce 
încredere p.ite ave în politica 
„aparentă" germană. Descoperi
rea vine tocmai la timpă, imedi
ată după călătoria împăratului 
Wilhelm Illa Petersburg."

Alusiunea foiei francese la po
litica „aparentă" privesce ună pa
sagiu din acelă actă, în care prin- 
țulă Bismark recomandă împăratu
lui numai o „neutralitate aparentă" 
față cu Rusia, fiicendă că acesta 
este modus vivendi ală politicei ger
mane în raportă cu cea rusescă.

Pressa francesă dă o deosebită 
însemnătate pasagiului din vorbă, 
din oare ar resulta, că Germania 
este sinceră față cu Rusia. Și decă 
este așa atunci nu mai pote fi 
vorbă de-o sinceră și strînsă apro
piere între Germania și Rusia. 
Acesta este dorința și speranța ri- 
valiloră Germaniei dela Sena și 
de aceea se bucură ei de desco
peririle „Nouei Reviste."

Țarul ă a mai fostă încă odată 
amărîtă în contra Germaniei prin 
publicarea unoră documente apo
crife în cestiunea bulgară. Numai 
întru târfiiu i s’a putută dovedi că 
nu erau autentice.

Publicațiunea din „Nouvelle 
Revue" urmăresce același scopă, 
de a înstrăina pe Țarulu de Ger
mania. Se nasce numai întreba
rea decă în casulă de față se trac' 
teza erășl numai de unu falsificată, 
de-o dibace compunere a unui 
actă diplomatică cu ajutorulă no- 
teloră și a vorbirilor^ prințului 
Bismarck, ori este autentică pu
blicațiunea?

Este bătătoră la ochi că pre 
când unele foi berlinese ca „Vo- 
sische Ztg" numesce apocrifă pn' 
blicațiunea „Nouei Reviste," o 
parte a pressei oficibse germane 
consideră acostă publicațiune ca 

în întregului ei, ori celă puțină în 
parte, autentică.

Alai multe foi ceră o grabnică 
rectificare, căci cancelarulă n’a 
putută nicidecum pleda pentru o 
neutralitate numai aparentă față 
cu Rusia.

Se va incinge der încă de aici 
încolo o discusiune înfocată asupra 
cuprinsului acelui actă secretă și 
decă îi va și succede cancelarului 
germană a dovedi, că a fostă fal
sificată, cei ce au voită se turbure 
apele diplomației și sS sternescă 
din nou neîncrederea și pasiunile, 
cari se potoliseră încâtva în urma 
visitei împăratului Wilhelm la Pe- 
tersburgă, își voră ajunge scopulă.

Acesta împrejurare înse dove- 
desce destulă de viu, câtă de triste 
suntă raporturile dintre cele doue 
națiuni mari ale apusului, decă 
au ajunsă ca se rivaliseze în mo
dulă acesta pentru a-’șl câștiga gra
ția Tarului.

Nimică nu pote se ne esplice 
mai lămurită în ce hală a ajunsă 
afii politica europenă!

Călătoria împăratului germană
Disposițiunile de nouă calâtoriă a 

împăratului germană păru a fi decise în 
principiu. Pentru luna lui Augustu este 
pausă, în Septemvre va merge împâra- 
tulu în Elsația-Lotharingia, de aici la 
Baden-Baden spre a se întâlni cu Vic
toria, regina Angliei; dela Baden-Baden 
va merge să visiteze pe împăratultt Fran
cisco Iosifu la Viena, din Viena la Roma 
unde va fi ospele regelui Umberto în 
Quirinal și astfelu îi va face o visită și 
Papii, cum făcuse și tatălQ său. Decă 
este corectă acestă programă atunci ră
mâne timpă liberă pentru pretinsa con- 
travisită a Țarului la Berlină cătră în- 
ceputulă lunei lui Septemvre, der scirea 
despre o întrevedere a celoră 3 împă
rați își perde cu totulă verosimilitatea, 
care și așa era problematică. In faptă 
să presintă de corespondentul din Peters
burg aliî diarului „Kreutzzeitung" între
vederea celoră 3 împărați, ca afară 
de resortulă înțelegeriloru de acolo și 
se anunță numai ună congresă, care s’ar 
ține în scopulă revisuirii tractatului dela 
Berlină, și se voră întruni prealabilă 
miniștrii.

Cehii tineri și pvernulu austriacă.
Deputatulă Cehiloră tineri Herold, 

în vorbirea sa ținută Duminecă la Kutten- 
burg, a caracterisată procederea clubului 
deputațiloră celoră tineri dicendă între 
altele :

Decă Cehii tineri ară ave convin
gerea, că guvernulă actuală voesce în- 
tr'adevără sâ introducă autonomia și 
egala îndreptățire, atunci ară sprijini și 
ei guvernulă. Insă guvernulă nu voesce 
acesta și nici nu pote voi, deorece po- 
siția lui depinde dela constelațiunea es- 
ternă, de tractatulă de alianță austro- 
germană și de dualismă. Nu e vorba 
de nimică altceva, decâtă de efeptuirea 
unei coalițiunl germano-maghiare, pentru 
ca Europa medie, care a fostă repre- 
sentată totdeuna de poporală germană, 
să se potă pregăti la lupta inevitabilă 
cu Slavismulă. De aceea șl-a mutată și 
Austria punctulă său de gravitațiune 

cătră Balcani. Basele acestei politice 
ale rassei germane nu se schimbă prin 
vre o subvențituie seu prin vre-o bucă
țică de pâne aruncată. Trebue deci să 
scie poporală cehă, cărui scopă ser- 
vesce. Trebue să scie că e ună poporă, 
care are se fie legată prin acestă poli
tică germano-maghiară și incatenată de 
tendințele acestei politice. Decă se spri- 
jinesce guvernulă din partea Cehiloră si 
sprijinesce și acestă politică, aci zace 
marea erore. De când a eșită poporală 
cehă din oposițiune șl-a perdută și sim
patiile vechi ale poporeloră cară iubescă 
libertatea; prin urmare nu ne rămâne 
altă de făcută, decâtă a deveni de nou 
deplină conscii de convingerile na
ționale.

ZSap OX tVLlVL
Comitetului Associațiunei transilvane pentru 
literatura română și cultura poporului ro
mână despre activitatea sa in decursulu 

anului 1887.
(Urmare.)

Cu ,tote recercările și solicitările a- 
dresate din parte-i factoriloră compe
tență, încâtă pentru fundațiunea școlei 
tentrale din Gherla, comitetulă nici pănă 
în clina de astădl n’a ajunsă în posițiă 
a’șl câștiga actele intemeiătore originale, 
seu copiile autentice despre numita fuu- 
dațiune, și astfeliu a satisface indicatului 
condusă ală ultimei adunări generale, 
presentândă actualei adunări raportă spe
cială despre starea lucrului.

încâtă pentru mandatulă, ce ultima 
adunare generală a dată comitetului, de-a 
stărui, ca eventualele deficite la întreți
nerea școlei susținute de Associațiuue să 
fiă acoperite din mijlocele speciale dis
ponibile seu adunândă spre acestă scopă, 
folosindă la primula locu sumele intrate 
pentru acoperirea trebuiuțeloră curente 
ale școlei și anticipândă numai la timpă de 
nevoiă sumele necesare din cassa Associa
țiunii. Vedendă, că, din causa sorții 
materiale maștere a poporului nostru, co
lectele întră încetă și arată resultate 
puțină satisfăcătore, comitetulă a hotă- 
rîtă a exmite la ună timpă potrivită ună 
nou apelă cătră publiculă română din 
patriă, er de altă parte a ruga onoratele 
direcțiuni ale instituteloră române de 
credită și economii din patriă, ca ur- 
mândă laudabilulă exemplu ală institu
tului de aceeași categoriă din Sibiiu „Al
bina", prin punerea la cale a unei co
lecte în cerculu loră de activitate în 
favorulă școlei Associațiunii, să-i vină 
acesteia într’ajutoră. Comitetulă ținendă 
contă de resultatele, ce prin măsura a- 
cesta a sa din urmă le-a obținută, speră 
a pute satisface în curendă pe deplină 
atinsului condusă ală ultimei adunări 
generale.

Ceea-ce privesce în fine conclusulă 
referitoră la mandatulă, ce l’a primită: 
de-a stărui la împlinirea condițiuniloră 
prescrise, ca școla Associațiunii să do- 
bândescă dreptulă de publicitate, comi
tetulă în totă decursulă timpului l’a 
avută în necurmată luare, aminte ; împre- 
giurarea însă, că școla Associațiunii e la 
Români singură în feliulă ei, încâtă pen
tru categoria, de care se țîtie, și că din
tre tinerii Români în cursulă studiiloră 
loră, în trecută nici unulă n’a avută mo
tivă a reflecta la asemenea școle și a se 
pregăti anume, conformă legei statului 
Art. de lege XXXVIII din 1868, pentru 
prevederea învățământului în școle civile 
de fete, prin urmare lipsa de individl 
anume cualificațl pentru școla nostră i-au 
făcută comitetului imposibilă pănă acum 
realisarea amintitei dorințe a Associațiu
nii transilvane, care a fostă și este și do
rința lui propriă. Comitetulă speră însă, 
că pănă la proxima adunare generală și 
în acestă punctă va pute satisface a- 
tinsului condusă ală ultimei adunări ge
nerale.

Pe lângă numitele disposițiunl pen

tru executarea concluseloru adunării ge
nerale, comitetulă a luată măsurile de 
lipsă și cu privire la sumele votate în 
budgetă cu privire la administrațiune, 
la sprijinirea de studențl și învățăcei la 
meserii, 1a. foia Asociațiunii și la scola 
de fete a Associațiunii, resolvindă în a- 
celașă timpă și considerabilulă numără 
de curenții intrate. Sumele votate în 
buget deadunareageneralăpentru an. 1887 
după-cum Onorata adunare generală se 
va convinge din raciociniulă alăturată, 
s’au fslosită întocmai indigitâriloră pri
mite. Stipendiile conferite în anii pre
mergători s’au lăsată în folosirea res- 
pectiviloră stipendiștl și ajutorați, cari 
n'au terminată cursulă învățăturii, der 
au dovedită progresă îndestulătoră și 
purtare morală corăspundătore. încâtă 
pentru stipendiile devenite vacante în 
anulă 1887 și pentru ajutorele date în 
favorulă învățăceiloră de meserii din 
partea societății „Transilvania," s’au es- 
crisă concursă, și ele au fostă conferite 
tineriloră însemnați în conspectulă ală
turată sub la acestă raportă.

Din stipendiile amintite mai susă 
unulă de 20 fl. din fundațiunea „Tofa- 
lenă," menită pentru tineri descended 
dintr'o familiă din fosta comună Tofa 
leu, care ar voi să se aplice la meserii 
nu s’a putută conferi din causă, că uni 
culă concurentă, ce s’a presentată, n'a 
întrunită condițiunile stipulate în con
cursă, și astfelă suma acelui stipendiu 
s'a adausă la fondă.

Insemnămă mai departe totă cu 
privire la acestă obiectă, că din stipen
diile devenite vacante în decursulu anu
lui 1887 nu s’au mei conferită, nefiindă 
provădute în cadrală budgetului votată 
de adunarea generală dela Sibiiu din a- 
nulă 1887 și anumită, ună stipendiu de 
100 fl. menită pentru studențl dela sco- 
lele reale, și ună stipendiu de 300 fl. 
menită pentru studențl la academii de 
silvicultură, ambele din fondulă Associa
țiunii, fiind de a se reduce, în înțelesulă 
concluseloră aduuăriloră generale din a- 
nii trecuțl, împărțirea de stipendii la 
fundațiunile speciale. Ajutore in anulă 
1887 nu s au dată în deosebi în consi
derarea speseloră, ce Aăociațiunea con
tinua a le avea cu susținerea școlei 
sale.

Dintre lăsămintele Associațiunei celă 
rămasă după fericitulă I. Țiție din Deșiu 
s’a finalisată în sfârșită după multe pe
ripeții, și suma realisată din vinderea 
realitățiloră, aparținătore, pănă la pre
gătirea actului fundațională, care este în 
lucrare, se administreză ca deposită la 
cassa Associațiunei. De asemenea în sta- 
diulă de terminare se află și lăsămen- 
tulă după fericitulă Avramă Iancu, ră- 
mănendă a se efectui încă numai trans- 
tabularea pe numele Associațiunei a o- 
biecteloră, ce compună numitulă lăsă- 
mentă. In causa celorlalte lăsăminte ale 
Associațiunei transilvane încă pendente, 
comitetulă continuă a ține evidența re- 
cerută și a urmări resolvirea câtă mai 
grabnică a acelora.

II.
Se vedemă actun, care este starea 

școlei civile de fete cu internată, susți
nută de Associațiune!

In anulă școlară acum expirată în
ceperea școlei s'a putută face la timpulă 
prescrisă cu 1 Septemvre st. n. sub a- 
ceeașl direcțiune, ca și în anulă trecută. 
Cu acelașu dată a începută a funcționa 
și intern atulă împreunată cu scola, de 
asemenea sub aceeași direcțiune, ca în 
anulă trecută. încă în decursulă lunei 
lui Septemvre 1887 s'a fostă făcută apoi o 
schimbare atâtă în ceea ce privesce di- 
rectoratulă școlei, câtă și directoratulă 
internatului. Abdicendă adecă, în urma 
unoră disposiții luate de comitetu pe 
basa dreptului și datorințeloră sale de 
mandatariu ală proprietarului școlei, d-lă 
profesoră seminarială Dr. D. P. Barcianu 
dela oficiulă de directoră, er d-șora ba- 
ronesă Elena Popă dela oficiulă de di
rectoră a internatului, ambii sub cuven- 
tulă, că în susatinsele disposițiunl luate 
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de comitete și cuprinse în regulamentulă 
internei pentru scola Associațiunii. pre
cum și într'ună condusă luată deodată 
cu stabilirea numitului regulamente, ar 
afla unti vote de neîncredere pentru per
sonale loră, comitetulă. deși nu a aflată 
motivate abdicerile, deorece disposițiu- 
nile luate de elă nu se potă considera 
de votă de neîncredere pentru abdicanțl, 
le-a primita cu regreta, mai alesă după 
ce încercările de a-i face să și le re
tragă zadarnice i-au rămasă, încredendă 
oficiulă de directoră în modă interimală 
învățătorului provisoriu, d-lui Septimiu 
Albini. er oficiulă de directoră a inter
natului în acelașă modă d-șorei Elena 
Petrașcu din Sibiiu.

Sub acestă conducere, sprijinită de 
de delegatulă numită de comitetă în a- 
facerile școlare în persona profesorului 
seminarială, d-lui Ioană Popescu, s'a 
continuată activitatea scolei și a inter
natului cu acelașu succesă deplină satis- 
făcătoră. ca și în anulă trecută școlară, 
mulțămită mai alesă conducătoriloră res
pectivi. La seălă au funcționată, cu o 
singură excepțiune, același puteri didac
tice ca și în anulă trecută, pănă la fi
nea anului. Excepțiunea indicată e, ca 
cu începutulă anului 1888 fostulă învă- 
țătoră, d-lă Sabină P. Barcianu, pri- 
mindă dela comitatulă Sibiiului ună sti
pendiu pentru de-a studia unele cestiunl 
economice, și-a cerută demisiunea, și 
comitetulă, deși scia, că ună învățătoră 
instituită formală, nu-șl pote părăsi pos
tulă în decursulă anului școlară, der ne- 
voindă a-lu împedeca dela cariera, pen
tru care dorea să se cualifice, i-a primit 
abdicerea, înlocuindu-lă în postulă avut 
prin d-lă Dr. Petru Spanu, absolventă 
ală facultăței filosofice dela universitatea 
din Jena și teologă absolută. însemnăm 
aici, că, ca o completare a organismului 
scolastică, pe lângă cele patru (4) cur
suri orginare a funcționată la scola As- 
sociațiunii în anulă trecută cu celă mai 
bună succesă și cursulă complimentară 
provădută în statutulă de organisare 
4 al. 2 și 3, predându-se în elă materi
ile circumscrise în regulamentulă votată 
de comitetă cu datulă 31 Octomvre 1887 
Nr. 486. Invățămentulu în acestă cursă 
s’a provădută, după ce d-nii foști învă
țători Sabimi Barcianu și Enea Hodoșă 
nu s’au credutu îndatorați a conlucra, 
pe lângă învățătorulă Septimiu Albini și 
învățătorea Aurelia Filipesculă, și în fine 
pe lângă d-ș6ra directoră a internatului 
Elena Petrașcu, și din partea d-lui loan 
Popescu, profesoră seminarială și dele
gată ală comitetului, a cateclietului ins
titutului, a d-lui Dr. I. Pușcăria, archi- 
mandritu și assesoră consistorială, a 
d-lui Zachariă Boiu, assesoru consisto
rială și membru ală comitetului și a 
d-lui i)r. Ioană Voga, medică. Acestora 
domni li-se aduce și pe calea acesta cea 
mai căldurosă mulțămită pentru fatigiile 
ce înșiși de buna voia și din modă gra
tuită le-au luată asupră-șl. Insemnămă 
mai departe, că cu sferșitulă anului șco
lară curentă fote posturile de învățători 
dela scola Asociațiunii, după ce în de- 
cursulu timpului .și învățătorii Septimiu 
Albini și Enea Hodoșiu, precum și învă
țătorea Aurelia Filipesculă s’au declarată 
că pe viitoră nu mai reflecteză la pos

turile avute, comitetulă le-a declarată de 
vacante, escriindă concursă pentru ocu
parea loră, și elă îșl va da fotă silința 
precum șl-a dat'o și în trecută, de a a- 
duce stabilitatea recerută în corpulă di
dactică.

Speranțele, cărora comitetulă le-a 
dată espresiune în raportulă său din a- 
nulă trecută, cu privire la scolă, în parte 
s’au realisată: Frecuentarea institutului 
în proporțiune cu anulă școlară trecută 
s’a duplicată aprope în anulă școlară 
acum espirată, dovada cea mai eclatantă, 
că acestă institută se pote privi ca o 
necesitate pentru poporală românescă 
din patriă și că unei adencă simțite tre
buințe a corăspunsă Associațiuuea tran
silvană atunci, când, aprețiândă însem
nătatea deosebită a femeiei pentru îu- 
trega crescere și pentru viitorulă unui 
poporă, a decisă înființarea unui aseme
nea institută. Pe basa raporteloră, ce 
i-au venită dela factorii însărcinat! cu 
conducerea scolei, a contactului său cu 
publiculă externă, a informațiuniloră, ce 
le-a primită relativă la bur.ulă nume, de 
care se bucură scola, comitetulă îndrep
tățită se simte de a crede, că încâtă pri- 
vesce impoporarea institutului cu eleve 
numărală acestora va eresce din ană în 
ană, și prin urmare din acestă parte 
esistența institutului se pote considera 
ca asigurată.

încâtă pentru mersulă învățământu
lui, basându-se mai alesă pe raportele ce 
le-a primită dela delegatulă său în afa
cerile școlare, comitetulă se crede în
dreptățită a constata, că scola nostră se 
află pe calea progresului, că întregă cor- 
pulă didactică, în ceea ce privesce pre
darea materiilor!! de învățămentă, șl-a 
împlinită cu zelă datorința, și că și în 
privința metodicei s’au introdusă în de
cursulă anului expirată însemnate îmbu
nătățiri. Progresulă arătată în ceea ce 
privesce mersulă învățământului nu va 
lipsi nici în viitoră, cu atâtă mai vertosă 
nu, că comitetulă consciu de datorința sa în 
calitate de for de supraveghiere, a luat și va 
lua, cerendu trebuința, măsurile necesare 
pentru preîntâmpinarea, eventuală delă- 
turarea pedeciloră și greutățiloră ce s’ar 
opune unui asemenea mersă.

Deși frecuența internatului a fostă 
cu multă mai mare ca anulă trecută, fi- 
indu numărulă eleveloră interne 43, ve
nitele nici în anulă acesta n’au atinsă 
suma trebuinciosă pentru acoperirea tu
turora trebuințeloră curente ale scolei. 
Legitima speranță de o parte, că in vii- 
toră se va mai mări numărulă eleveloră 
interne, er de altă parte, că măsurile 
luate de comitetă, după cum s'a arătată 
mai susă, în ceea ce privesce colecta pen
tru scolă, și în fine luarea pe viitoră în 
regia propriă a alimentării, ceea ce pro
mite ună câștigă sigură materială în fa- 
vorală scolei, — tote acestea voră con
tribui, credem ă noi, ca în viitoră spesele 
împreunate cu seola să se potă acoperi 
pe deplină din venitele speciale.

țVa urma).

SCIR1LE BILEI.
Elevele din internatul» Reuniunei fe

meilor» române din Brașovu înveță aici, 

pe lângă menajulă casei, diferite lucruri 
de mână, ce cadă în sfera unei bune e- 
conome; între altele înveță a force, a 
țese pânză, postavă, covore .și alte lu
cruri ce se țină de industria de casă. 
Cu ocasiunea exameneloră publice dela 
institutele ndstre au fostă o parte din 
lucrurile acestea expuse și damele ro
mâne, cari le-au vădută, și-au exprimată 
deplina loră satisfacțiune. Intre țăsăturl 
amă vădută pânză bună, stofe de haine 
(costume! bărbătesc! și femeescl, covore, 
cari se potă cumpăna pe lângă prețurile 
cele mai moderate. Cei ce dorescă a’și 
procura astfelă de stofe au să se adre
seze la d-na Maria Belit, dirigenta ins
titutului. Astfeliu de amatori au mai 
ânteiu avantagiulă că cumpără stofe bune, 
solide și trainice; ală doilea facă ună 
bine internatului, căci partea cea mai 
mare din venitulă curată este în favo- 
rulă internatului.

•* «
Din incidentulă adunărei generale a 

societății pentru fonda de teatru românii, 
ce se va ține în Lugoșă la 15 și 16 
Septemvre n. c., Românii din Lugoș au 
alesă ună comitetă arangiatoru, ală că
ruia presidentă este d-lă Mihail Beșanu, 
v.-presidențl d-nii Coriolană Brediceanu, 
Ioană Nedelcu și G. Mărtinescu. Pro
grama e interesantă. Pe lângă adunare 
se va arangea bală, concertă, represen- 
tațiune teatrală, producțiunea tuturoră 
coruriloră de plugari.

* * *
D-lă Georgia Vlassa, fostulă profe

soră la gimnasiulă din Blașiu și actua- 
lulă cooperatoră c. r. castrensă și pro
topopii în arclxidiecesa Blașului, a dăruită 
pe sema scolei poporale gr. cat. române 
din comuna sa natală Cicudiulă de Câm- 
piă patru acțiuni originale de. ale institu
tului di credita, și economii „Arieșana“ din 
Turda, cu scopulă, ca aceste acțiuni să 
rămână ca fonda permanenta din ale că
ruia interese se se îmbunătățescă salarulă 
învățătorului, să se provedă școlarii cu 
cărți etc. — Faptă lăudabilă și demnă 
de imitată!

** *
In ministeriulă comună de răsboiu 

se lucră la ună proiectă referitoră la în
vățarea Umbri maghiare în institutele mili
tare. Conformă acestui proiectă, elevii, 
cari nu suntă de naționalitate maghiari, 
voră trebui să-și însușească acestă limbă, 
pentru ca să potă și conversa.

** *
După cum scrie „Românulă,u Re

gele și Regina României, întorcendu-se 
în țeră, se voră opri câteva dile la Viena 
unde voră visita pe Maiestatea sa Fran- 
ciscă Iosifă.

♦♦ ♦

După tote scirile ce se primescă din 
Bulgaria și după spusele refugiațiloru 
bulgari, cari din Rusia se apropiă pe 
diferite drumuri de țera loră, o mișcare 
de natură revoluționară se pregătesce peste 
Dunăre.

* * *
Cetiină in „România14: Se vorbesce 

cu ore care siguranță, că M. S. Regele 
României va ave o 'întrevedere politică cu 
impăratulă Germaniei.

* * *
Pentru anulă viitoră școlară se vor 

da pe calea concursului 1~> stipendii de 
câte (!0 //. din fondurile arcliidiecesane 
din Sibiiu destinate pentru elevii din 
despărțămentulă pedagogică ală semi
narului archidiecesanu de acolo. Concu- 
renții au a-șl presenta rugările la Con- 
sistorulă archidiecesană pănă la 19 (31, 
Augustă inclusivă.

♦ * *
Tinerii cari dorescă a întră ca elevi 

în seminarul» teologicfi-pedagogicu din Arad 
au a-șl trimite rugările pănă la 15 Au
gustă st. n. Ascultătorii de teologiă vor 
fi internați numai în seminară și au se 
plătescă 120 fl. pe ană, dintre cari 4i) 
la începută. Preparandii internați în a- 
lumneu voră plăti pe ană 50 fl. Scutiți 
voră fi numai cei de totă săraci.

* *
Unii drofoșu anti-kulturegylctistă. De 

când vină drotoșl (drotarl) prin Brașovă, 
aceștia nu și-au recomandată marfa loră 
decâtă numai în limba maghiară. In di- 
lele trecute furămă însă surprinși a audi 
pe stradele suburbiului Scheiu din Bra
șovă unu drotoșă recomandându-.șl marfa 
sa — bine înțelesă prin strigare — în 
limba română. Ce dică Kulturegyletiștii 
la acestă aparițiune ?

♦ * *
„Rom. Lib.“ scrie, că d-ra Teodo- 

rini șl-a anunțată sosirea în România pe 
la finele lui Septemvre, când doreșce se 
asiste la inaugurarea teatrului din Cra
iova, ce portă numele său, dândă. 
împreună cu actorii locali, o represent»- 
țiă-concertu. D’acolo generosa și talen
tata Româncă are intențiunea d'a visita 
Bucurescii, Galații, Iașii, ca ast-felă fiă- 
care din aceste orașe să profite de tre
cerea sa prin țeră, audindu'i vocea și 
aplaudând’o cu dragoste. Etă piesele și 
bucățile, în cari confrații noștri de peste 
munți voră ave se aplaudeze pe distinsa 
artistă română: Norma. Traratore, Tra- 
viata, Freischiits, Faust, Elixir d’Amore. 
Aida, Africana, Uespri siciliauc: — frag
mente din Cid și Herodiada. D-ra Teo- 
dorini aduce cu sine o trupă în care 
suntă elemente d'o reală valore.

** *

FOLLETONULtJ „GAZ. TRANS.“

SIGURD și SINGORRA.
(BasniA scandinavă.)

Trăia odată ună împărații, care avea 
moșii întinse. Era forte răsboinică și 
uneori sta totă anulă pe corabia lui de 
răsboiu.

într’o di se văciii împiedecată în mij- 
loculă mării, așa că nici nu se putea duce 
înainte nici nu se putea înlorce înapoi 
și nimeni nu putea pricepe întîmplarea 
acesta. Atunci impăratulă uitându-se în 
drepta și în stânga, vădu, lângă botulă 
dinaintea corăbiei, o zînă de mare*)  și 
închipuindu’șl că ea îlă oprise o întreba 
ce vrea.

— „N’ai să te poți urni d’aicl de
câtă decă’ml făgăduesel să’ml dai pe cea 
dintei ființă viă pe care o vei vede când

■ Zînă. de mare. Hafsfru, în limba scan
dinavă, temea de mare, figură mitologică pe 
care o intt'.mmu în tradițiile scandinave. Este 
câte odată imaginea Sirenei vechi seu a Lore 
Lev a Rinului, alteori este personificarea valu
lui plângătorii seu ală talazului înfuriată. Has- 
fru are, în fundulu mării, peșteri scînteătore 
de pietre scumpe și grădiri nespusă de mari. 

te vei scoborî pe uscată !“ răspunse zîna 
asta.

Impăratulă, negăsindă altă mijlocă 
ca să’șl capete libertatea primi fără con
diția. Numai decâtă porni corabia și 
lunecă repede pe valuri.

Impăratulă avea ună singură copilă, 
ună flăcăiașă mândru de 15 ani, pe care’lă 
chema Sigurd, pe care’lă iubea nespusă 
de multă și de care era forte iubită. 
Cum zări Sigurd flamura corăbii împă- 
răteșcl, alergă pe prundă ca să fiă elă 
celă dintei să salute pe tatălă său. Im- 
păratulă se înfiora când îlă vădii și când 
îșl aduse aminte ce făgăduise. Ișl în- 
torse ochii dela elă și trăgendă nădejde 
că o să înșele pe răutăciosa zînă, îșl pi
roni privirea pe ună berbecă , pe urmă 
pe o gâscă, care se plimba pe mală.

Porunci să arunce pe berbecă în 
mare. Insă numai decâtă începu o fur
tună cumplită și talazurile aruncară pe 
berbecă mortă în grădina împăratului. 
Se vede că Hafsfru văduse ce făcuse 
impăratulă și d’aceea se înfuriase.

Impăratulă încercă încă odată s’o 
înșele puindă să s’arunce în mare gâscă, 
pe când elă se da josă din corabiă. în
cepu er furtuna și gâscă mortă fu arun
cată de talazuri în grădina împărătesc».

Nu mai încăpea îndoială: neîndu- 
rata zînă cerea să i se dea adevărata 
victimă și bietulă tată nu se putu ho
tărî să’șl dea copilulă.

Der care omu pote să scape de ur
sita lui?

Sigurd se plimba într'o di cu alțl 
băețl de vîrsta lui pe malulă mării. De
odată din apă iese o mână albă, apucă 
pe băiată vîrtosă și’lă trage în fundulă 
mării, într’ună paiață de aură și de 
cristală, unde ședea zîna.

In palatulă zînei mai erau și alțl 
prinți furați totă astfelă de crunta îm- 
părătesă a părții acesteia de mare și 
printre ei era și o domniță frumosă, pe 
care o chema Singora, care ședea de 
șepte ani în robiă la zîna. Trebue se 
scițl însă că pe Singora o ocrotea și o 
învăța în taină o ursitore bună.

Singorra și Sigurd se iubiră și’șl fă- 
găduiră să se căsătorescă unulă cu altulă 
decă se voră pute întorce odată în țera 
loră.

într'o di zîna chema pe feciorulă 
împăratului și’i dise : — Vădă că’țl place 
Singorra, roba mea. O să-ți ceră trei 
lucruri. Deca le vei împlini după voia 
mea îți dau pe fată și pe urmă te poți 
întorce pe pămentu cu densa, de unde 

nu, ai să rămâi aci pănă când vei muri. 
— 0 să încercă să facă ce'ml poruncescl! 
răspunse Sigurd.

Vrăjitorea îlă duse p o câmpiă mare 
pe care creșceau numai buruenl de mare 
și'i dise: — Trebue ca adl chiar, pănă 
nu apune sorele, se cosescl totă erba 
asta și s’o pui pe urmă er pe tulpina ei 
pentru ca să crescă ca și pănă acum.

Zîna pleca după ce dise vorbele 
astea. Feciorulă împăratului se puse nu
mai decâtă pe lucru și cosi, și cosi pănă 
când vădii că cu totă bunăvoința lui și 
cu totă voinicia lui nu pute să facă ce-i 
poruncise zîna în așa puțină vreme. Se 
puse josă, forte mâhnită și începu să 
plângă.

Singorra s’apropiâ de densulă și-lă 
întreba: — Pentru ce plângi?

— Vai! zîna ml-a poruncită să co- 
sescă totă livadea asta și pe urmă să 
pună fiecare firă de erbă la locă pe 
tulpina lui. Și totă munca asta trebue 
să fiă gata pănă la apusulă sorelui, căci 
altfeliu am să fiu despărțită de tine și 
osândită ca să rămână aici totă vieța! 
răspunse Sigurd.

— O să-ți ajută eu, decă’ml fSgă- 
dueșcl se-ml rămâi credincioșii și să nu 
mă înșeli niciodată! răspunse fata împe-
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La scola politechnică din Paris» au 
absolvată îu anulă acesta 7 Români, 
toți din România.

* * * *

Din dorința lui cea mare 
Să sui pe ună băță călare, 
Că cerca și elă se vadă 
Cam ce felă avea să-i șadă 
Când o fi cu adevărată 
Chiar p’ună cală încălicată :

Și pe băță așa călăre bucurosă de totă 
[acum 

O luâ la mersă pe drumă.
*

Și mergea și totă mergea 
Și-așa bine ce-i părea 
Că credea curată în sine 
Că-i călare chiar de-a bine.

*
Der mergendă așa călare 
Etă tocmai din tîmplare 
Când se uită josă în cale 
Vede-o pungă cu parale, 
Și din dată cum o vede 
Cătră densa se repede, 
Deră când colo s’o iea 
Să se plece nu mai vrea,

Ci trecendă pe lângă densa merge’n 
[drumu-i mai nainte 

Și cu gându-și dice’n minte:
— Pungă-i, frate Pungă plină! 
„D’apoi cine e de tună?!

„De n’așă fi călare-acuma mi-așă lua-o 
[bucurosă;

„Der așa.... O lasă.... — Acesta-i chili- 
[piră de omă pe josă.

(Revista nouă.’l __________  Th. Speranță.

După o intrevorbire a unui cores
pondentă dela diarulă „Neues Pester 
Journală11 — întru câtă e demnă de cre- 
dută, nu scimă — Primatele Simor ar fi 
disă, că totă causa neînțelegerei care a 
provooată con/lictultl intre eh'i și miuis- 
trulă Trefort, ar fi fostă în espedițiă și 
că densulă consimte cu procederea gu
vernului, basată pe dreptulă legală de 
a inspecta ori și când institutele școlare.

** *
Cetimu în „Rom. Lib.**  din Bucu- 

rescl: „Guvernulă Bulgariei se intereseză 
multă de organisarea facultății nostre de 
medicină, er guvernulă serbă de funcțio
narea Inserted române. Ambele guverne 
s'au adresată Cabinetului română, spre 
a obține informațiunl amănunțite asupra 
acestoră instituțiunl.**  

întâmplări diferite.
Unu duelfi de copii. Tribunalulă re- 

gescă din Stutgardă condamna pe doi 
elevi ai institutului de copii din Korn- 
thal la patru luni de grea închisore, pen
tru că ei în Februarie a. c. în urma u- 
nui duelă reciprocă au fostă amendoi 
greu răniți. La pertractare s'a consta
tată, că Robert Iulius A. în verstă de 
13 ani, fiulă unui fabricantă din Pforz
heim, a provocata la duelă pe tînerulă 
de 16 ani Gottlob Herman W. fiulă u- 
nui amploiată ală curții din Stutgart, 
din causa unei neînsemnate schimbări 
de vorbe. Ambii se învoiră ca să pusce 
de 12 ori și se obligară în scrisă „să 
nu pusce în aeră și la casă că unulă din 
contrari va fi greu rănită, la dorința lin 
să i se dea încă o împușcătură ca 
astfelă să i se pregătescă mai curendă 
mortea. A. îngriji de arme, cu bani îm
prumutați cumpăra elă .trei revolvere. 
„Duelulă**  s'a făcută fără „secundanți1*.  
Amendoi dădură deodată focă, cu o mână 
se ținură îmbrățișați, cu cealaltă împuș- 
cară unulă asupra celuilaltu în temple; 
Amendoi cădură greu răniți. Mediculă 
declara înaintea tribunalului la pertrac
tare, că nu pote să dubiteze, că tinerii 
duelanțl au fostă conscii de fapta loră, 
căință pentru neresponsabila faptă a ob
servată însă la amendoi. Cu tote aces
tea copilulă A. puțină a fostă mișcată 
prin mortea mamei sale, causată de spaima 
ce a cuprins’o când a audită de duelă.

Fiulă lui Garibaldi. Se spune din 
Catania : Manlio Garibaldi fiulă celu mai 
tînăru ală marelui erob națională italie- 
nescă, se scieecă e de doi ani de dile 
elevă ală academiei militare din Livorno.

Elevii acestei scole înainte cu câte-va 
săptămâni îșl începură escursiunile loră 
sciențifice împrejurulă Italiei pe corabia 
scolei „A .ttorio Pisani**  care-i aduse la 
Sicilia. Școlarii liceului de aici precum 
și alțl mulțl studențl din curiositate vo- 
iră să vedă pe fiulă lui Garibaldi și să-i 
facă ovațiunl. Și fiindcă fiindcă ei nu 
cunosceau pe Maulin Garibaldi perso
nală întrebară pe ună eleoă, de se află 
cumva fiiulă marelui erou națională aici 
la țărmure. — „Ce poftescă domnii dela 
colegulă meu?**  îi întrebă acesta. — 
„Voimă să vedem ă și să sărbătorimă pe 
fiulă lui Garibaldi ală nostru,**  — fu 
răspunsulă. Elevulă atunci dise : „Acesta 
cu greu se va pute, Manliu Garibaldi e 
bolnavă și nu pdte părăsi eorabia. Afară 
de acesta elă, fiulă marelui său tată, e 
așa de neînsemnată, îucâtă va rămânea 
ascunsă atâta vreme pănă când va a- 
duce patriei sale servicii onorifice.**  Ele
vulă carele vorcise acestea, nu era al
tuia decâtu însuși Manliu Garibaldi.

Geudarinu împușcatu. In 25 1. tr. 
au fostă trimiși din Gesztely 2 gendarml 
ca se escorteze pe locuitorulă Andreiu 
Olah din Megyaszo (îu Ungaria). Gen- 
darmii în dori de di merseră la casa lui 
Andreiu Olah însoțiți de primarulă co
munală. Unulă din gendarml se posta 
la ferestră, er celalaltă voi să între în 
casă pentru ca să prindă pe Olah. Abia 
deschise însă ușa și Olah împușcă în gen- 
darmă. Nefericitulă gendarmă abia mai 
avu atâta putere, ca să împușce și elă 
odată în odaiă der fără a nimeri. Pușca 
i-a cădută din mână și abia se mai putu 
tîrî din odaiă afară, spre a eși Ia largă. 
Primarulă audindă împușcăturile se spă- 
riâ și fugi. Ală doilea gendarmă culcă 
pe rănitulă său colegă în erbă și se duse 
după medică. In timpulă acesta, An
dreiu Olali profitândă de ocasiune, o 
luă la sănătosa și dispăru. Pe când sosi 
mediculă, gendarmulă rănită murise. 

Literatură.
In tipo-litografia Raliană și Ignată 

Samitca din Craiova a eșită de sub ți
pară Divina Comediă a lui Dante Alighieri. 
Partea II. Purgatoriulii, tradusă în româ- 
nesce de D-na Maria P. Chițiu. Format 
8" de 600 pag. Prețulă 7 lei 50 b. A- 
cestă opă voluminosu, tipărită pe hârtiă 
forte fină și cu multă atențiune în ceea 
ce privesce gustulă estetică, cuprinde 
după fiăcare din cele 33 de cântece o 
mulțime de note după comentatorii cei 
mai aleși. Notele acestea ușureză pe 
deplină înțelesulă singuraticeloru versuri 
și suntă de mare interesă din punctă 
de vedere științifică și mai alesă din 
punctă de vedere istorică. Afară de a-

cesta pe fiăcare pagină se află în partea 
din josă și textulă originală ală versu- 
riloră traduse. Textulă originală e ti
părită cu litere mici (nonpareille) și tot 
cu asemenea litere suntă tipărite și no
tele esplicative.

Dlă Nicolae Teclu, distinsulă 
prefesoră de chimia dela Academia co
mercială din Viena, a publicată de nou 
o mică der interesantă broșură întitulată: 
„lnvețănieiituliî chimiei la Academia co
mercială din Viena. Editura propriă a 
Academiei.

Ccncertii.
După cum amu anunțată, multă lău

data câutăreță Irena de Vladaia, dela 
opera comică din Parisă, va da Marți 
în 26 Iulie (7 Augustă) ună concertă în 
Brașovă, în sala cea mare a otelului 
Nr. 1.

țliarele francese și italiane facă cele 
mai mari elogiurl tinerei artiste ro
mâne.

Astfelă scrie „ Gil Blas“ din Paris: 
„Precum amă prevedută d-na Irena de 
Vladaia a fostă angajată la Opera co
mică de d. Carvalho, cu condițiunl forte 
briliante. Escelenta câutăreță a repor
tată ună adevărată succesă și a primită 
vii felicitațiunl la audițiunea ei de alal- 
taerl. D-na Irena de Vladaia va debuta 
în primele dile ale lui Octomvre, în 
Lalcme. “

Aceluiași diară i se scrie din Bucu
rești în Iunie 1887: „Teatrulă națională 
de aici a dată o mare representațiune în 
beneficiulă nenorocițiloră dela Opera co
mică, căreia îi aparține una din artistele 
cari au fostă mai multă aplaudate în a- 
cestă representațiune, d-na Irena de Vla
daia a căreia voce a făcută minuni.**

țfiarulă italiană „ZZ Secolo“ publică 
ună raportă din Siena, în care se dice că 
la a doua representațiune a operei „Mig
non,u care a reușită splendită d-na Vla
daia a fost mult aplaudată. „ L’ Unionc“ din 
Siena vorbindă de concertulu dată la 
Academia dei Rozzi dice că d-na Vla
daia a câhtată escelentă „L’air de bi
joux**  din opera „Faust“ și romanța de 
Denza „Si tu m'aimais.**  Densa a fostă 
forte aplaudată și Academia i-a dăruită 
ună superbă buchetă.

*
Vineri și Duminecă sera d-na de 

Vladaia a concertată în Sinaia. Des
pre concertulu de Vineri ni se scrie ur- 
mătorele :

„Concertulă de aseră a reușită forte 
bine fiindă toți aplaudați. D-na Irena 
de Vladaia a fostă chemată mai de mul- 
teorl după fiăcare bucată. „Si tu m’ai- 
mais“ de Denza a trebuită să-o repeteze.

Este ramarcabilă mai alesă că gentila 
câutăreță are o facilitate forte mare în 
notele de susă.“

*
Alesulă programă ce se va esecuta 

în concertulă de mâne, în Brașovă , ală 
d-nei de Vladaia este de următorulă cu
prinsă :

1. Godard; Adagio pentru violină. 
D-lă M. Krause. 2. Gounod: „Faust“ 
(aria giuvaerelor^) cântată de d-na Irena 
de Vladaia. 3. Popper: Mazurka Nr. 2. 
pentru violoncelă. D-lă Carol Pdschl. 
4. Thomas; romanță din „Mignon1* cân
tată de d-na Irena de Vladaia. 5. a) 
Vieuxtemps: „Românce sicilienne“ pen
tru violină. b) Goby Eberhardt11 joculă 
gnomiloră pentru violină. D-lă Max 
Krause. 6. Delibes: ,,Lakme“ cântată de 
d-na Irena de Vladaia. 7. Leonard-Ser- 
vais: andante și allegro din concertulă 
pentru violoncelă. D-lă C. Poschl. 8. 
Denza: „Si tu m’aimais1* romanță cân
tată de d-na Irena de Vladaia.

începutulă la 81/2 ore sera.

Cursulu pieței Brașovu
din 5 Augusta st. n. 1888

Bancnote românescl Cump. 8.70 Vend. 8.74
Argintii românescu . „ 8.68 8.70
Napoleon-d’orI . . . „ 9.88 9.92
Lire turcescl . . . „ 11.20 11.24
Imperiali . . . . . „ 10.20 10.24
Galbini.................. „ 5.88 5.91
Scris, fonc. „Albiuau6l o „ 101.-Fi o r ji h o „ 98— 98.50
Ruble rusescl . . ■ „ 117— ii8|
Discontulu . . . O'/î—8°„> pe anu.

Cursulu la bursa de Viena
din 4 Augustă st. n. 1888.

Renta de aurii 4%..................101.55
Renta de hârtiă 511/,,................... 91.20
împrumutul^ căiloru ferate ungare . 151.40
Amortisarea datoriei câiioril ferate de

ostu ungare (1-ma emisiune) . . 98.60
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostu ungare (2-a emisiune) . . —._
Amortisarea datoriei căilortt ferate de

osth ungare (3-a emisiune) . . 114.50 
Bonuri rurale ungare........................... 105.30
Bonuri cu clasa de sortare .... 105.30
Bonuri rurale Banatu-Tiinișu . . . 104.80
Bonuri cu cl. de sortare...................... 103.80
Bonuri rurale transilvane...................... 104.40
Mărci 100 imp. germane.................. 60.35
Londra 10 Livres sterlinge .... 123.55 
împrumutul^ cu premiula ungurescă 131.50 
Renta de hârtiă austriacă .... 81.85
Renta de argintă austriacă .... 82.55
Renta de aură austriacă.........................11.55
Losuri din 1860   138.40
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 869—
Acțiunile băncei de credită ungur. . 306.25 
Acțiunile băncei de credită austr . . 313,70 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului......................................... 124.80
Despăgubirea pentru dijma de vinu

ungurescu.........................................100.50
Bonuri croato-slavone........................... 104.—
Galbeni împărătesei ....................... 5.82
Napoleon-d’orI..................................... 9.75’’,

Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei**  ii 5 cr. se potu cum- 
pera în tutungeria I. Gross. în li
brăria Aicolae (iurcu și Adolf

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

râtului. — Ah! din totă inima îți făgă- 
duescă!

Atunci Singorra lua o seceră și din- 
tr’o singură lovitură culca josă totă 
erba din livade, pe urmă cu o altă lo
vitură ridica tote firele pe tulpina loră. 
Sigurd alerga voiosă să-i spue zînei că 
făcuse înteia poruncă.

A doua di ea îi dise er; — Am ună 
grajdă de o sută de cai, care n’a fostă 
curățită de ani îndelungați. Tu trebue 
să intri îu grajdă, să-lă curăț! și să-lă 
mături acll chiar înainte de apusulă so- 
relui. Decă faci și lucrulă ăsta să șeii 
că o să mă țiu de făgăduelă; de unde 
nu, ai să stai totă vieța ta aci.

Și se făcu nevădută.
Sigurd intră în grajdă și vădu că 

n o să potă face așa de greu lucru în- 
tr’așa de puțină vreme și începu să 
plângă. — Pentru ce plângi? îlă întrebă 
Singorra. — Vai.' cum să nu plângă, 
când zîna ml-a poruncită să curăță graj- 
dulă ăsta pănă nu sfințesce sdrele, fiindă 
că decă n'o fi gata atunci o să mă des
partă de tine și o să mă ție aici totă 
vieța. — O să-ți ajută eu, decă’ml fă- 
găduescl să-mi rămâi credinciosă și să 
nu mă înșeli niciodată! răspunse Sin
gorra. — Din totă inima îți făgăduescu.

Singorra luâ ună biciu de aură a- 
ternată de zidă și lovi pe ună cală, care 
sta culcată într'ună colță. Calulă se 
scula și începu să dea cu piciorele așa 
că într’o clipă fu grajdulă curățită, și 
iepele și mânzii din grajdă nechezară 
de bucuriă.

Sigurd se duse se spue zînei că-i 
împlinise și a doua poruncă. A doua di 
ea’i dise er: — Iacă ce mai ai să faci: 
Vedl drumulă ăsta pe care umblă mii 
de porci? Au trecută mai multă d'o sută 
de ani de când n’a fostă curățită. Tu 
să-lă cureți adl, înainte de sfințitulă sd- 
relui și eu o să mă țiu de făgăduială: 
altfeliu, ai să rămâi aici.

Și zîna se făcu nevădută, forte si
gură, că feciorulă împăratului n’o să potă 
face ce’i ceruse ea. Chiar și elă totă 
așa credea și nici nu-i venea să încerce. 
Se puse josă, cu capulă în mâni, și în
cepu se plângă.

Singorra er s'apropiâ de elă și’i 
dise: — Pentruce plângi ? — Vai! cum 
să nu plângă.... zîna ml-a poruncită să 
facă unu lucru care nu se pdte. O să 
fiu despărțită de tine și eu o să fiu o- 
sândită să nu mai iesă d’aci. — 0 să-ți 
ajută eu decă’ml făgăduescl se-ml ră
mâi credinciosă și să nu mă înșeli nici

odată, îi dise domnița. — Din inimă îți 
făgăduesc-ă.

(Va urma.)

Țiganulâ călare.
Anecdotă populară.)

Ună țigană de multă gândea
Că ce bine i-ar ședea,
Numai decă s’ar putea,
Cum va merge din templare
Ori pe-ună drumă ori pe-o cărare 

Să găseScă o pungă plină, decă nu cu-
[alt felă de bani

Celă puțină cu gologani.
*

Ce n’avea-elă a-șl lua?!
Și mai câte-a-șl cumpăra?!
Mai d’ântâiu și-ar fi luată
Vr’o tunică de soldată
Ori vr'ună laibîră boerescă
S’au vr’ună antereu popescă

Ori nădragi cu dungă roșă și pe pulpă 
[strînșl și sprinteni 

Ori vr’o pușcă cu oțele, ori vr’o șapcă, 
[nisce pinteni.

Er din tote se gândea
Mai vîrtosă ună cală să-și iea, 
C’avea bietulă poftă mare
Se se vadă elă călare.

*
Și gândea elă totă gândea
Numai nu se nemerea.
Lisă iată că ‘ntr’ună rîndă
Cum avea totă cai prin gândă
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Sosirea si plecarea trenarilarn si DOstBlnrn în Brașova.
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovu la Pesta:
Trenulă de persons Nr. 307 : 7 ore 10 de minute sera.
Trenulă mixtă Nr. 315: 4 ore 10 minute dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
Trenulă accelerată Nr. 302: 5 ore 37 minute dimineța.
Trenulă mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după amedl.

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

Trenulă de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amed-j
Trenulă mixtă Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașovu :
Trenulu mixtă Nr. 317 : 2 bre 32 minute după amedl.
Trenulă accelerată Nr. 301: 10 ore 12 minute sera.

Nr. 7969—1888. 18 NI S—1

PUBLICAȚIUNE.
Pentru darea în antreprisă a lucră- 

riloru de pavagiu si a presăratului cu 
petrișă, ce suntă a se face între Strada 
Vămei și sfîr.șitulă Uliței negre cu pre
țulă preliminată în suma de 10,115 fi. 57 
cr. v. a., se va ține Luni la 13 Angliști! 
st . n. a. c. pertractarea oferteloră scrise 
în oiiciulă economiei orășănescl din locă.

Doritorii de a lua în antreprisă sunt 
deci Invitați a preda ofertele loră în scris, 
sigilate și provădute cu timbru de 50 
cr., în cari suntă a se arăta precisă pre
țurile singuratice în cifre și cu litere ce 
le ceră pentru fiăcare din aceste lucrări, 
asemenea trebue să conție și declarațiu- 
nea, precum că oferentului îi suntă bine 
cunoscute condițiunile de ofertă, și că se 
supune loră necondiționată. Predarea o- 
ferteloră este a se face, pănă la 13 Au
gustă a. c. 12 ore înainte de prândfi, 
d-lui Ernst Hintz, econoniulu orășenesc.

Deschiderea oferteloră de cătră co- 
misiune se face la 13 Augustu a. c. 3 
ore p. ni. în oficiulă de economiă oră- 
șenescă, unde pănă la diua pertractărei 
se pote lua informațiune despre condi
țiunile de ofertă, de măsurătore și a devi- 
sului, precum și planulă pentru regulare.

Oferteloră este a se adăoga ca vadiu 
5% dela suma totală cerută în bani gata, 
seu în valori cu cursă la bursă.

Magistratul!! orășenesc!!.

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu I Iulie 1888 st. v. s’a deschisă nou 

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

Prețulu abonamentului:>
Pentru Anstro-Ungarin: 
pe trei luni 3 fi. 
pe șese luni li fi. 
pe ună anu 1'2 fi.

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

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

Domnii, cari se voră abona din nou, 
să binevoescă a scrie adresa lămurită și 
a arăta și posta ultimă.

Aflmiuistraîinnea „Gazetei Transilvaniei".
338T Numere singuratice 

din ^Gazeta Transilvaniei” 
ă 5 cr. se potti cumpgra în 
tutungeria I. Gross, în libră
ria Nicolae Ciurcu și Al
brecht & Zillich.

AMICULU FAMILIEI, piaru beletristicii și enciclopedică-literară — cu ilustrațiuni.— Cursulă XII. — Apare în 1 și 15 c|i 
a lunei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiuni frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
— mai departe tracteză cestiunl literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloru de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiuni din patriă și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o 6ră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totu nisuesce a întinde tuturoră indivicfiloră 
din familia o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregu e 4 ti., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. Piară bisericescă, școlară și literară — cu ilustrațiuni. — Cursulă XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2'/2— 3*/ 2 cole; și publică portretele și biografiile archiereiloru și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiuni, — mai departe articlii din sfera tuturoră sciințeloru teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
tori și diverse ocasiunl, mai alesă funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literarl; și în urmă totă soiulă de a- 
menunțe și scirl cu preferința celoru din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregu 
e 4 țț.__pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.

•V

4 fț.__pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totu alu patrulea esemplaru. 
Numeri «Ie probă se trimită gratisu ori-cui cere.

W A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU11 în Gherla—Sz-ujvăr. —Transilvania. "W

Totu de aci se mai potu procura și următorele cărți din editura propriă:
Apologie. DiscusiunI filologice și 

istorice maghiare privitore la Români, 
învederite și rectificate de Dr. Gre- 
goriu Silași. — Partea I. Paulă Hun- 
falvy despre Cronica lui Georg. Gabr. 
Șincai. Prețulă 30 cr.

Renascerea limbei românesc! în vor
bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. (Op complet). 
Broșura I. U. și UI. Prețulu broș. 
I. H. câte 40 cr. — Broșura IU. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fl.

Cuvântări bisericesc! la tote săr
bătorile de peste anu, de I. Papiu. 
Ună volumă de preste 26 cole. Acest 
opă de cuventărl bisericescl întrece 
tote opurile de acestă soiu apărute 
pănă acum — avendă și o notiță is
torică la fiă-care serbătore, care arată 
timpulă întroducerei, fasele prin cari 
a trecută și modul cum s’a stabilită 
respectiva serbătore. Prețulă e 2 fl.

Barbu cobzariulu. Novelă origi- 
inală de Emilia Lungu. Prețulă 15 cr. 
| Puterea amorului. Novelă de Pau
lina C. Z. Rovinaru. Prețulă 20 cr.

Idealulti perdutO. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinaru. Prețulă 
15 cr.

Opera unui omu de bine. Novelă 
originală.—Continuarea novelei: Idea- 
lulu pierdută de Paulina C. Z. Rovi
naru. Prețulă 15 cr.

Fântâna dorului. Novelă poporală 
de Georgiu Simu. Prețulu 10 cr.

CodreanO craiulu codrului. Baladă 
de Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.

Ultimulii Sichastru. Tradițiune de 
Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.

Elu trebue să se însore. Novelă 
de Maria Schwartz, traducere de N. 
F. Negruță. Prețulu 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță 

din emigrarea lui Dragoșu. Novelă is
torică națională. Prețulă 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune is
torică după Wachsmann, de Ioană 
Tanco. Prețulă 30 cr.

Probitatea în copilăriă. Schiță din 
sfera educațiunei. După Ernest Le- 
gouve. Prețulă 10 cr.

HermanO și Dorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantină Morariu. Prețulă 50 cr.

Ifigenia în Aulida. Tragediă în 5 
acte după Euripide, tradusă în versuri 
de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr.

Ifigenia în Tauria. Tragedia în 5 
acte după Euripide, tradusă în versuri 
de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr.

Petulantulu. Comedia în 5 acte, 
dăpă Augustă Kotzebue, tradusă de 
Ioană St. Șuluță. Prețulă 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică 
ținută în șalele gimnasiului din Fiume 
prin Vincențiu Nicoră, prof, gimnas. 
— Cu portretulă M. S. Regina Româ
niei. Prețulă 15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Ună volumă de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre
țulă redusă (dela 1 fl. 20 cr.) la 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioană Popă Reteganu. 
Ună volumă de 14 cole. Preț. 60 cr.

Tesaurulii dela Petrosa seu Cloșca 
cu puii ei de auru. Studiu archeologic 
de D. O. Olinescu. Prețulă 20 cr.

Biblioteca Șatenului Românii. Car
tea I, II, IU, IV, cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețulă 
la tote patru 1 fl. — câte una deosebi 
30 cr.

Biblioteca Familiei. Cartea I. Cu
prinde materii forte interesante și amu
sante. Prețulă 30 cr.

Colectă de recepte din economiă, 
industriă, comerciu și chemiă. Prețulă 
50 cr.

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

îndreptară teoretică și practică pen
tru învățămentulu intuitivă în folosulu 
eleviloră normali (preparandiali), a în- 
vSțătoriloră și a altoră bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesoră pre- 
parandială. Prețulă unui esemplară cu 
porto francată 1 fl. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămă 
vre-ună opă, întocmită după lipsele 
scoleloră nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îlă și recoman- 
dămă mai alesă directoriloră și învă- 
țătoriloră ca celoră în prima liniă in
teresați.

Spicuire din istoria pedagogiei la 
noi — la Români. De V. Gr. Borgovan. 
Prețulă 15.

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maximă Popă, profesoră la 
gimnasiulă din Năsăudă. — Manuală 
aprobată prin ministeriulă de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptulă de 
dată 26 Aprilie 1886, Nr. 13,193. — 
Prețulă 30.

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioană Buteanu, 
prof. gimn. Unu volumă de peste 30 
cole. Prețulă 2 fl.

Manuală de stilistică de Ioană F. 
Negruțu, profesoră. Opu aprobată și 
din partea ministeriului de culte și in
strucțiune publică cu rescriptulă de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48,518. Par
tea practică forte bogată a acestui op 
— cuprindendă composițiunl de totă 
soiulă de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința 

cu multă folosă de cătră preoți, învă
țători și altl cărturari români. Prețulă 
1 fi. 10 cr.'

Nu me uita. Colecțiune de vier
suri funebrall, urmate de iertăciuni, 
epitafiă ș. a. Prețulă 50 cr.

Carte conducătore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Broș. I. scrisă 
de Gavrilă Trifu profesoră preparan- 
dială. Prețulă 80 cr.

Cele mai eftine cărțî de rugăciuni:

Mărgăritarulă sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericesc! 
forte frumosă ilustrată. Prețulă unui 
esemplară broșurată e 40 cr., legată 
50 cr., legată în pânză 60 cr., legată 
mai fină 60, 80, 90 cr., 1 fl., în legă
tură de luxă 1.50—2.50

Miculă mărgăritaru sufletescu. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumosă ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulă unui 
esemplară broșurată e 15 cr., — legată 
22 cr., legată în pândă 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări 
pentru pruncii școlari de ambe secsele, 
Cu mai multe icone frumose. Prețulă 
unui esemplară e 10 cr.; 50=3 fior.; 
100=5 fl.

VisulO Prea Sântei Vergure Maria 
a Născetorei de D-deu urmată de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu icone ffu- 
mose. Prețulă unui esemplară spedată 
franco e 10 cr., 50 esemplare 3 fl., 
100 esemplare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusu ChristosQ. 
Prețulă unui esemplară legată și spe
dată franco e 15 cr.


