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Brașovu, 21 Octomvrie v.
Isbencfile ce le câștigă Ți de 

Ți naționalitățile din Austria, în 
interesul^ egalei lord îndreptățiri 
naționale, au pusu pe gânduri pe 
guvernulu ungurescu și pe toți 
agitatorii unguri, cari au și datu 
espresiune îngrijirei, ce i-a cu
prinsă prin pressa loru oficiosă și 
neoficiosă.

Cestiunea fiindtt de totu ne
plăcută păturei unguresc! dela pu
tere, e lucru firescfi se nu o princfă 
nici soinnulu de neliniște, pentru 
că bine scie ea, că succesulu na- 
ționalitățîloră din Austria trebue 
neaperatu sS aducă după sine și 
succesulu naționalitățiloru nema
ghiare din partea de dincoce a 
monarchic!.

Temerea acesta îlu preocupă 
mereu și pe „Kolozsvar44, care în 
numerulu dela 30 Octomvre n. 
tracteză cestiunea din vorbă cu 
o nedumerire ce nu și-o pote as
cunde, cu tdte silințele ce și-le dă.

Foia ungurescă guvernamen
tală Țice adecă, că dualismulu 
aduce mari foldse, consolidându 
monarchia înăuntru și făcend’o 
puternică în afară : o singură bolă 
Țice „patriotica41 foiă: este cesti
unea naționalitățiloru.

Câtu de consolidată și de pu
ternică apare în afară monarchia 
austro-ungară în urma dualismu
lui? Ne mărginimîî a’i aminti foiei 
unguresc! articulii de acum câte
va luni ai foiloru germane „Post44 
și „Kreuzzeitung41, cari trateză 
tocmai cestiunea naționalității oră 
din jumătatea orientală a monar- 
chiei nbstre. Din acei articuli se 
va lumina, decă are capă, că 
numai consolidare și putere nu 
dovedesce greua și periculosa bolă 
a cestiunii naționalitățiloră din 
Ungaria, Bănătă și Transilvania.

E adevărată, că Austria se con- 
solideză și se întăresce în măsura, 
în care egala îndreptățire a na
ționalitățiloră se apropie totă mai 
multă de a fi îndeplinită; der totă 

așa de adevărată e, că jumătatea 
de dincoce a monarchiei se slă- 
besce în măsura, în care apăsarea 
naționalitățiloră măresce nemul- 
țămirea și amărîciunea loră.

Mângăerea foei unguresc!, că 
„cestiunea naționalitățiloră în Un
garia nu este așa de periculosă 
ca în Austria, mulțumită energiei 
guvernului și mai alesă a guver
nului Tisza“, semănă cu mângăe
rea lui Pyrrhus după luptele dela 
Heraclea și Asculum.

Aici ne aducemă aminte de vor
bele ce le Țicea astă veră o re
vistă francesă:

„Că o națiune numerosă supe- 
rioră în civilisațiune, avendă pres- 
tigiulă puterei și fala culturei li
terare, vrea să asimileze provincii 
și popore, vrea să impună legile 
și limba sa, acesta este deja o 
operă forte primejdibsă, care ra
reori are sorți de reușită. Cum 
ară pute însă reeși Ungurii cu în
cercările loră, ei, cari formeză nu
mai câteva insule mici, împrăștiate 
ici-colo în mijloculă unoru popo- 
rațiuni multă mai numerose, ce 
se ’nmulțesc multă mai tare, avend 
consciința forței loră și fiindă pline 
de încredere în viitorulă loră ? Ve
xațiunile și tirănia administrativă 
n’au nici o înrîurire asupra vieții 
sociale și nu se pote conta pe pres- 
tigiulă civilisațiunei maghiare, spre 
a seduce și a atrage pe partea sa 
spiritele, mai alesă după-ce limba 
ungurescă n’are nici o înrudire cu 
limbile ce se vorbescă în jurulă ei“.

Câtă pentru afirmațiunea foiei 
ungurescl că „aspirațiunile națio- 
nalitătiloră niciodată nu se voră 
pute validita în măsura în care 
acelea suntă plănuite îi spunemă 
că, odată esistândă acele aspira- 
țiunl, nu e putere pe fața pămân
tului, care să le ’năbușe, și națio
nalitățile n’au decâtă să mergă 
înainte, căci putendu-se ele înde
plini în măsură mică, cum admite 
chiar foia ungurescă, de ce să nu 
se potă îndeplini, schimbându-se 

împregiurările, și în măsură mai 
mare ?

Imjgratuln Wilhelm și Berlinesii.
După reîntorcerea sa, împăratulă 

Wilhelm fiindă salutate de-o deputațiune 
a orașului Berlină, a răspunsă adresân- 
du-se cătră primarulă liberală-progresistă 
ale Berlinului între altele :

Nu potă să nu dau espresiune și 
unei durerose reminiseințe din călătoria 
mea. Pe când eu ml-am espusă sănă
tatea și ml-am încordate tote puterile 
spre a asigura prin încheierea de legă
turi de amicițiă pacea și bunăstarea pa
triei și prin acesta a propriei capitale, 
foile de di ale capitalei mele au trasă 
în publicitate afacerile familiei mele și 
le-au discutate într’ună mode, cum ună 
omă private niciodată nu ar suferi. 
Nu numai că acesta m’a atinsă dure- 
rosă, der a deșteptată și mâhnirea mea. 
înainte de tote trebue să vă clică, că 
nu-mi convine a vede citându-se mereu fe- 
ricitulă meu tată în contra persănei mele. 
Acesta mă vatămă adâncă ca fiu, și este 
lucru f6rte nepotrivită. Așteptă, ca decă 
ml-am alesă Berlinulă ca reședință — și 
eu ca Berlinesămă simtă totdeuna atrasă 
aici — se va evita în viitoră de a se 
discuta în pressă relațiunl intime ale fa
miliei mele. Problemele ce au legată 
pe principe cu poporulă, spre a face 
patria mare? și fericită, suntă destulă de 
însemnate 'șb varie, ca să ne ocupămă 
de ele și să lăsămă la o parte tote ce
lelalte lucruri, precum suntă cele amin
tite........... “

Dojenirea acesta, adresată autorită- 
țiloră orașului Berlină, a făcută o adâncă 
impresiune asupra tuturoră. Se crede, că 
de aceea împăratulă a adresat’o magis
tratului orașului Berlină, pentru că a- 
cestă colegiu este compusă mai totă din 
membrii liberall-progresiștl, a căroră or
gane au discutată afacerile familiare ale 
casei imperiale. „Bosen Ztg.44 află, că 
împăratulă și-ar fi esprimată în specială 
părerea sa de rău, din causa interesului 
ce l’a documentată pressa pentru medi- 
culă Mackenzie. Asemenea împăratulă 
să fi dată espresiune nemulțămirei sale, 
din causă, că înființarea fundațiunei „im- 

păratulă Friderich44 nu ’i s’a anunțată 
lui, ci mamei sale văduvei împărătese.

Se mai dice, că vorbirea împăratu
lui Wilhelm cătră deputațiunea orășă- 
nescă a jfostă spontaneă și a rostit’o 
împăratulă fără a se fi sfătuită mai îna
inte cu miniștrii săi. Contele Herbert 
Bismarck n’a aflată mai înainte nimică 
de ceea ce vrea să dică împăratulă.

[ubiEeuiu d-lui Giers.
Amă comunicată, că ministrulă de 

esterne ală Rusiei d-lă de Giers, cu oca- 
siunea jubileului de 50 ani de serviciu, 
a fostă distinsă de Țarulă în modă deo
sebită. Der d-lă Giers a primită căl- 
durose felicitări și dela monarchii și m i 
niștrii de esterne ai Germaniei, Austro-- 
Ungariei și Italiei. „Nordd. Allg. Ztg44, 
„Fremdenblatt44 și „Riforma44 au scrisă 
articuli forte măgulitori la adresa D-lui 
de Giers, marele patriotă rusă, care îșl 
dă tote silințele pentru susținerea păcii. 
„Riforma44 dice, că aceste manifestațiunl 
ale suveraniloră și bărbațiloră de stată 
din Berlină, Roma și Viena dovedescă 
caracterulă și tendințele paclnice ale 
ligei.

Atentate in contra Tarului.
O telegramă din Berlină desminte 

sgomotulă despre ună atentată asupra 
Țarului, înainte chiar d’a fi cunoscută 
sgomotulă în tote amănuntele sale. A- 
cestă desmințire pote că s’a referită'nu
mai la următorea scire din Petersburg 
publicată în „Daily Telegraph:

„Țarulă a scăpată în Kutais cu mare 
greutate de pericululă de a fi omorîtă. 
Cu câteva minute înainte de sosirea lui, 
fu arestată în mulțimea poporului ună 
cozacă din Kuban în uniformă de ofi- 
ceră. Acesta este membrulă unei socie
tăți revoluționare din jRusia sudică și 
era însărcinată se omore pe împăratulă. 
La arestarea sa cazaculă nu s’a opusă, 
a încercată însă imediată să se înveni
neze, der a fostă împedecată.44

Chiar abstracțiă făcândă de acestă scire 
și de desmințirea din Berlină, trebue
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llena Sandului.
Novelă din poporii.

Tumna trecea și trecea și mângăerea 
câtă-i mai rămase Ilenei. Nu mai pute 
merge la viă să vedă loculă unde ei și 
lui Florea li s’au aprinsă inimile ântâia 
oră. Trebuia să păzescă casa și păzind’o 
se’șl aducă aminte de pățania lui 
Florea cu namila de omă, de frica lui, 
de supărarea ei.

S’apropia erna. Prin văzduhă cron
căneau câțiva corbi a cjile grele și cele 
din urmă pasări pribegiau în țări mai 
căldurose. Totulă părea că se află la 
ușa mormântului. Omenii și dobitocele 
erau mai posomorite, mai fără vlagă. 
Turmele se apropiau totă mai tare de 
sată și păcurarii cântau din fluere co
drului cântece de despărțire.

E așa de anevoiă să te împotri
vesc! firei, și firea omului ar vrea pu
rurea să fiă bine, să fiă în ale sale. Nu 
pute fi în ale ei llena Sandului.

Când vedea că pică frundele îșl 
dicea: așa pică și (fii0!0 m0l0 pustiite. 
Când audia cântecile păcurariloră, îșl 
aducea aminte de cânteculă lui Florea 
când a plecată în cătane. Elă cânta:

Eu mă ducă codrulă rămâne:
Frunda plânge după mine.
Eu mă ducă codru-i în jele,
Sărace (filele mele.
Der mâhnită în sufletă, elă se mai 

uitase odată îndărăptă și urma:
După min’ nu plângă nime,
Că n’am făcută nici ună bine;
Er de-oiu fi făcută vr’ună rău,
Singură mi-l’oiu trage eu.
llena gândindă la cele trecute, dicea 

și ea:
Jele-i Domne cui e jele,
Jele-i inimidrei mele,
Șl-oiu jeli păn’oiu trăi,
Că de bine n’oiu muri.
Ș’apoi urma: Elă ml-a jurată cre

dință și iubire și ml-a dată nădejde. 
Der decă o să rămână numai cu ele? 
Cine scie, decă mai vine elă, și decă 
vine cine scie, decă vre-va să mai scie 
de mine? Fiă cum va voi Dumnedeu, 

căci eu totă îlă voiu iubi, și cu iubirea 
asta vreu se trăescă și să moră.

Așa gândea Hena, alții altcum vor- 
biau. Veta lui Pârjolă de pildă și Fica 
lui Bulbucă și Savu lui Mohoră cu soțulă 
său Nițu lui Varză-acră, sera în uliță și erna 
la șeclătore nu mai încăpeau de llena lui 
Florea. Ba că s’a sfădită cu Florea, ba 
că elă n’o iubesce, ba că lelea Sera și 
cu badea Popică nici că vreu să scie 
de dragostile loră și câte și mai câte 
vorbe pornite din inimi răutăciose.

Și în adevără, cine pismuia mai tare 
pe llena decâtă Fiica lui Bulbucă, și cine 
hulia mai multă pe Florea decâtă Sonu 
lui Mohoră. Pănă era însă Florea acasă, 
nici unulă n’avea îndrăsnelă să i-o 
spună, nu, căci bine scia ori și cine, că elă 
nu sufere flecuri și mai alesă vorbe 
rele despre Bena.

„O să-lă vedemă, decă vine din că
tănie, cum o să se pricopsescă cu Bena44, 
dicea busumflată feciorulă lui Mohoră.

„O să’i vedemă pe amândoi ce is
prăvi voră face44, urma fata lui Bulbucă. 
Multă îșl va mai rîde lumea de cuscri- 

mea nădăjduită de Sandu și multe au 
să mai vorbescă omenii de hăbăucia Benei. 
Ea îlă ține de-ală ei, elă o ține de-a 
lui și amândoi torcă la firulă ce o să se 
rupă de cea dintâiu vorbă a lui nenea 
Popică. Cuculă nu șede în cuibă de 
cioră.

Vorbele fetei lui Bulbucă erau ur
mate de-ună rîsă generală. Numai Tă- 
nase tăcea. Era mâhnită Tănase de hula 
ce s’arunca asupra lui Florea, feciorulă 
stăpânului său. Și ar fi vrută să se în- 
caere cu ei în vorbe, der nu putea, căci 
așa i-a clisă Florea să facă, și ținea 
multă la cuvintele lui.

*

Două luni mai trebuiau să trecă ca 
să se’mplinescă doi ani de când Florea 
era dusă. De multă nu scrisese elă ni
mică părințiloră săi. Din pricina asta 
toți ai săi erau năcăjiți și mai alesă 
Bena, care cliua și noptea gândea la 
elă și în rugăciunile ei de dimineța și sera 
cerea dela Dumnedeu să’lă porte în pace, 
să’lă aducă ărășl sănătosă și voinică și 
să’lă mângăe în năcazurile lui. Ce su- 
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că totă s’a întâmplată ceva ce face se 
se presupună că era plănuită ună atentată 
la vie ța Țarului. 0 telegramă a minis
trului curții din Petersburgă anunță, că 
în stațiunea Borki a linie ferate Kursk- 
Charkov-Azov a doua locomotivă și 
patru vagone din trenulă împărăteseă au 
deraliată; familia imperială și suita au 
însă neatinse.

Decă a fostă în adevără ună aten
tată niliilistică acestă deraliare ori nu
mai o întâmplare, cu siguranță nu se 
pote sci.

Din camera francesă.
Cu ocasiunea desbaterii bugetului 

marinei, cerendu-se amărunte asupra 
stării flotei, și anume decă în casă de 
eventualități ce ară amenința țera ar 
corăspunde ea necesitățiloră, și cu deo
sebire față cu o alianță triplă, ministrulă 
marinei a râspunsă, că asupra unoră 
puncte trebue sg păstreze tăcerea. E 
adevărată că marina nu sre destulă ca
valeria ușoră și nu are destui torpilori 
și încrucișetorl; der se lucreză mereu și 
cu cea mai mare activitate, așa că o 
parte din acele vase voră fi în curândă 
gata și pe rendă se voră construi și ce
lelalte. „Avendă în fața nostră acelașă 
numără de dușmani ne putemă bate forte 
bine și va trebui sg-și bage mințile în 
capă acela care ne-ară ataca; avemă 
instituțiunî și deprinderi maritime, pre
cum și bravi soldați marinari, și ună 
răsboiu numai cu materială bună se p ote 
purta“, dise ministrulă fiindă aplaudată.

ErășI resună în Parisă și în alte 
orașe din Francia strigarea „Vive Bou
langer!“ Ex-generalulă are norocă. Sim
patia musseloră nu vrea sg’lă părăsescă 
și când se credea, că steua lui este în 
apunere, deodată l’a aruncată erășl dea
supra la suprafață.

In 28 Octomvre s’a dată în Parisă 
ună banchetu în onorea lui Boulanger. Erau 
invitate 825 persone și au venită peste 
1000. Boulanger a apărută încinsă cu 
eșarpa de deputată și împodobită cu or- 
dinulă de mare oficeră ală legiunei de 
onore. Când a intrată în sala berăriei 
din Avenue Loevendahl, ospeții se ur
cară pe bănci și strigară: „Vive Bou
langer !“ Femeile fluturau batistele. Din
tre deputațl au fostă de față: Cloris 
Hugues, Farcy, Micheli, Laisant, La- 
gnerre Turquet, Laur, Vergoin, Susini 
etc. cu totulă 12 inși. Pe lângă aceștia 
se presentaseră mai mulțl consilieri co
munali, doi anarchiștl și mai mulțl bo- 
napartiști. Loculă lui Rochefort a rămasă 
neocupată. După servirea supei au apă
rută trei fete îmbrăcate în roșu, între 
cari și o mulată, înaintea cărora se purta 

ună steagă tricoloră. Cea mai în etate 
dintre fete a cetită o vorbire de salu
tare, în care se plângea asupra patriei 
apăsate. Boulanger a sărutată pe fete pe 
când în sala de alături musica intona 
imnulă lui Boulanger. „Eu revenant de la 
revue!“ Toți cei de față cântară imnulă 
și acompaniară musica ciocnindă cu cu
țitele și furculițele în pahare. Boulanger 
surîdea forte mulțămită. Deodată intră 
în sală o damă mai bătrână, împodobită 
pe peptă cu multe medalii și cu oche
lari pe nașă. Era vivandiera de odi- 
nioră, domna Benulieu. Boulanger i-a 
strînsă mâna, ceea ce a emoționat’o așa 
de tare, încâtă au începută să-i curgă la
crimile.

In fine începură toastele. Aceste nu. 
conțineau decâtă atacuri asupra camerei 
și a stăriloră actuale. Deputatulă Lai
sant a asămenată pe deputațl cu fierele 
sălbatice într’o menageriă și cu sclavii, 
er mesenii răspundeau cu strigarea: „Jos 
cu hoții!* „Josă cu ucigașii!“

Acuma scose Boulanger o hărtiă îșl 
puse ochelarii și pe când la spatele lui 
se desfășură ună stegă revoluționară, ce 
se trage din anulă 1789, începe între 
aplausele frenetice ale meseniloră să-și 
citescă vorbirea.

Boulanger dise între altele: Cu totă 
resistența va trebui să se facă revisiunea 
constituțiunei. Țera a manifestată voința 
ei de-a se face reforme, precum a ma
nifestată și nemulțumirea ei față cu re- 
gimulă slabă, ruinătoră și corupătoră 
de astădl. Opinia publică se ocupă de 
revisiune, ceea ce însemnă reconstituirea 
societății francese. Revisiunea lui Flo- 
quet nu pote mulțumi pe nimeni. Ome
nii dela putere au credută, că va fi ușor 
a înșela poporală și a-i da o revisiune 
ridiculă, o adevărată ofensă a spiritului 
publică. După proiectulă ministeriului, 
președintele republicei rămâne nerespon
sabilă, ună felă de Pontifex trândavă, 
care nu mai depinde de nimeni, îndată 
ce a fostă alesă de Conclave ală parla
mentului. Miniștrii și camera suntă ase
menea neresponsabill. '.Ș,

O astfelă de revisiune^— continuă 
Boulanger — nu schimbă nimică din 
slăbiciunea, din puțina stabilitate și din 
intrigele regimului parlamentară. Opinia 
publică respinge revisiunea, ce a fostă 
proiectată de cătră Ponții-Pilații, cari 
îșl spală mânile față cu tdte, ce le pdte 
întâmpina Francia, numai loră să le fiă 
iertată a-o esploata. Revisiunea lui 
Ferry a fost o mistificare, revisiunea 
lui Floquet s’a născută mortă.

„Eu mă nisuescău, continuă Bou
langer, „a da țărei nouă instituțiunî, 
cari să fiă create de poporă însuși. Po
porule se-și recâștige esercitarea suverani
tăți sale. Acestă revisiune pote fi numai 

republicană. Ea va respecta tote liber
tățile și va asigura mărirea și bunăstarea 
patriei. Ca soldată am învățată să cu- 

noscă numai interesele și voința țării. 
Aceste suntă cei mai buni conducători 
în vifța politică și militară. Numai na
țiunea are dreptulH de a crea noua ordine 
a lucrurilorii. Acestă dreptă, care este 
principiulă republicei însăși, îlă voiu 
apăra cu totă energia. Acesta nu va fi 
republica unei partide, nu cea parlamen
tară, ci republica tuturora, republica na
țională. Țera voesce o republică mun- 
citore, cinstită și mândră, care să fiă 
făcută de poporă pentru poporă și care 
să potă redobândi Franciei pe cale pacl- 
nică loculă său și misiunea sa gloriosă 
între națiuni. Postulatele partidei națio
nale suntă: Disolvarea camerei, revi
siunea constituției și chiămarea unei 
constituante. Trăiescă Francia! Trăiescă 
Republica!“

Acestă vorbire a fostă întreruptă 
mai la fîăcare pasagiu de aplause, cari 
în urmă îșl ajunseră culmea. Toți se ur
cară pe bănci, fluturau șervetele și pălă
riile. Musica cânta Marseillaisa. îndată 
după acesta generalulă părăsi sala în- 
curagiată de deputății cei de față. Ajunși 
pe stradă, Boulangiștii strigau: „să în- 
cungiurămă trăsura generalului; decă va 
fi atacată îlă vomă apăra!“ Mulțimea 
fugi o bucată bună după trăsură, apoi 
se opri și începu a se certa cu o trupă 
de anti-boulangiștl, cari salutară pe ge
nerală cu fluerăturî. Poliția interveni 
și făcu mai multe arestări. Acasă înaintea 
locuinței i s’a mai făcută generalului 
Boulanger o ovațiune de cătră ai săi.

SCERILE BILEI.«
Din Sigetulii-Maramureșului se scrie 

foiloră maghiare, că la adunarea din 9 
Octomvre s’au făcută mai multe alegeri 
de funcționari comitatensl, fiindă cu to
tulă ignorați Românii. Din acestă inci
dență noii aleși au dată ospăță,s more 
patrio, la care vr’o doi-trei preoți români 
au golită paharele pentru buna înțelegere 
și solidaritate, care nicăirî nu înfloresce 
așa ca în acelă comitată și în care pri
vință dise deputatulă dietală, contele 
Teleky Geza, că multe comitate ară pute 
învăța dela alu Maramureșului.

Ce dică credincioșii aceloră preoți, 
cari golescă cu Maghiarii paharele, fiindă 
că nu s’a alesă nici ună Română ca 
funcționară comitatensă? Ce dică supe
riorii loră bisericescl?

* * *
Profesoră la institutulă pedagogică 

din Gherla e numită, în loculă d-lui V. 
Gr. Borgovană, d-lă Vasilie Lesă, stu
dentă absolută în teologia din semina- 
rulă centrală din Budapesta.

** *
La seminarulă teologică gr. cat. din 

Gherla a fostă numită profesoră de hi- 
gienă și pentru anulă acesta armeanulă 

Dr. Banyai Kristof, care, nesciindă ro- 
mânesce, propune în limba maghiară.

Putere-ar Presfinția Sa d-lă epis- 
copă Szabo să ne spună, de unde atâta 
dragoste pentru streini și nu pentru ună 
Română, ca d-lă Dr. Negruță ? Nu ține 
Presfinția sa semă, că este Episcopă ro
mână și nu armeană, nici maghiară?

* *- *
Societatea „Petru Maiorul din Wa 

s’a constituită pentru anulă 1888/89^în 
chipulă următor: d-lă David Terfăloagă st. 
juristă este vicepresidentă; d-lă G. I. 
Bogdan stud. phil. secretară; d-lă Ioană 
Crăciunelă stud, juristă cassară; d-lă I. 
Oncw studentă technică bibliotecară; 
d-nii G. Morarii stud. med. și Romulă 
Polis stud, juristă notari; d-lă FI. Mihaly 
stud, juristă controloră; d-lă I. Gurița 
stud. phil. economă. Redactoră ală foiei 
societății este d-lă V. Oniță, colaboratori 
E. Popescu stud. phol. și George Bogoevicl 
stud, juristă. In comisia literară s’au 
alesă domnii Crăciunel, Bogdanii, Morarii, 
Popescu, Curița, Silviu Moldovană stud, 
technică și I. Blagă stud. phil. Socie
tatea are pănă acum vre-o 30 membrii.

* * *
D-lă Eugenii Lemeni, oficeră în re- 

serva armatei comune, în urma esame- 
nului depusă cu succesă, a fostă primită 
în servițiu activă la regim. 2 de infan
terie din locă cu cliu.a de 1 Noemvre n.

* jk *
M. S. monarchulă Austro-Ungariei 

a decorată pe d. maioră Hubsch, ins- 
pectorulă generală ală musiceloră mili
tare din România, cu crucea de ofițeră 
ală „Coronei de fieră.“

* * *
D-lă Dr. profesoră Babeșu a comu

nicată Academiei de medicină din Parisă 
lucrările sale asupra descoperirei bacci- 
lului Gastro-Intero-Nephritei dela boi. 
Academia a trimesă acestă lucrare la o 
comisiă specială, care va controla lucrarea 
d-lui doctoră Babeșă.

* * *
D. Dr. Z. Petrescu, profesoră la fa

cultatea de medicină din BucurescI, a 
fostă numită membru titulară ală socie
tății de medicină și higienă profesională 
din Parisă.

*
„Epoca“ află, că facultatea de drepții 

din BucurescI va fi complectată pentru a 
se pute elibera pe viitoră diplome de 
doctorată.

** *
Prințulă Alexandru Știrbei, minis

trulă lucrăriloră publice, a primită pe 
cei doi representanțl ai companiei „Lem- 
bergu-Cernăuțî-Iași, fiice „Epoca“. Acești 
domni au remisă d-lui ministru ună me
moriu în scrisă, prin care compania pro- 
testeză contra secvestrărei liniei Romană- 
IașI-Suceava.

** *

fletă blândă, ce inimă bună avea Ilena! 
într’o di etă că primesce badea Po

pică o scrisore de departe. Omă fără 
sciință de carte, bogătanulă din PopescI 
merse la dascălulă să i-o cetescă.

Era tocmai Duminecă după amefiă. 
Era lume multă pe uliți. Unii jucau 
cărți, alții povesteau de fiilele bătrâne, 
de vecurl paclnice și liniștite, de vre- 
mile când lupii erau păstori la oi și 
urșii mânau ciredl de boi.

Dascălulă îi ceti lui Popică multe 
lucruri despre feciorulă său, și între al
tele i-se spunea, că Florea, lovită de-o 
bolă primejdiosă, a zăcută în pată cinci 

săptă mâni întregi, der că acum se află 
bine, tare și voinică și nădăjduesce, ca 
cu în cheiarea anului să mergă acasă, de 
nu mai curândă.

„Adecă, cum pricepă eu, mai are încă 
ună ană“, dise nenea Popică.

„ Se pote atâta, se pote mai puțină, 
%e pote mai multă. “

„Cine scie, decă ajungemă să tră 
jmă pănă atuncl“ , încheia tatălă lu' 
Florea și eși. 1

Totă sătulă se umplu de vestea, că 

Florea lui Popică a zăcută cinci săptă
mâni greu bolnavă și unii mai adăugeau, 
că bună e Dumnedeu de-o fi să' mai 
vină omă citovă cum a plecată. Ileana 
încă audi tdte astea, der nu-i prea ve
nea să credă. Numai Sonu lui Mohoră 
câtă a năcăjit’o, că Florea n’osămaifiă 
omă întregă ca toți omenii, să-și ia 
gândulă dela elă, căci multe se mai pot 
întâmpla într’ună ană cu Florea. I-le 
spunea Sonu la fiăcare întâlnire și desă 
căuta elă prilej ulă să se întelnescă cu 
Ileana, să-i spună câte audia vorbindu-se, 
căci elă tdte le credea.

Ileana însă tăcea. Nu fiicea nimică, 
nu credea nimărui; ruga numai pe Dum
nezeu să-lă păzescă de reu pe Florea, 
să i-lă aducă în pace, teafără și voinică. 
In sine-șl adeseori vorbia despre elă și 
vorbind ă simția florală celei dintâiu strin
ger! în brațe a lui Florea. Ivedea ochii lui 
vii și luminoși revărsândă asupra ei 
ticnă și pace, îi simția fața obrazului 
lui lipindu-se de ală ei, mâna lui cuprin- 
dându-i gingașulă mijlocă și curgendă 
din gura loi povestea fiileloră fericite.

IV.
De atâta așteptată, nu gândia Bena 

că Florea o să mai vină vre-odată. Der 
nădejdea nu e bine să șl-o perdă omulă 
nicl-odată. Lucrurile în lume vină unele 
după altele, ori le facemă noi să vină, 
ori vină ele de ele, fără voia ori soirea 
nostră.

Era diua sfintei Cruci, sărbătore de 
obște la poporală nostru. Și cădea acestă 
sfântă sărbătore într’o di frumosă de 
Septemvre. Lume multă era pe ulițele 
satului PopescI, căci era mare sătulă și 
multă poporă.

Badea Popică îșl deregea carulă pe 
fiiaa de mâne, să mergă la sămăuată. 
Lelea Sera îșl aduna găinile și rațele să 
și-le bage în cotreță, er Mărina nu mai 
venise încă de pe uliță.

Ca vântulă mergea din gură în 
gură vorba, că Florea Iui Popică se în- 
tfirce afil din cătăniă, și s’aucia vor
bindu-se prin sată, ■ că elă ar fi aprope 
de casă. Lumea, vefii bine, și mai ales 
fetele se țineau de vorbă unele cu altele 
despre Florea și despre venirea lui.

Ca eșită din pământă, der gătită 
colea frumosă, deodată Florea lui Po
pică, în mijloculă unei cete de ficiori, 
pășia harnică spre driculă satului. Mai 
rumenă și mai voinică, lui Florea îi ședea 
bine mersulă cătănescă și-i ședea bine 
mai alesă, că totă lumea îlă scia, că e 
feciorii bună și de trebă și pe lângă as
tea, că e feciorulă lui Popică bogătanul.

Multe mame cu fete îlă ochiau și 
multor fete le scăpărau ochii după elă.

Sosindă acasă, părinții lui începură 
să plângă de bucuriă, că-șl vădă fecio
rulă tefără și voinică, precum 11-a fiisă 
elă cândă a plecată.

Ilena, prindândă de veste, că Florea 
a venită acasă, îi venea parcă să sbfire 
ca o turturică, să sară, se rîdă, să facă 
tote nebuniile, să’șl vină în voile ei, în 
firea ei! Să’i fi făcută orî și ce, să’i fi 
tăiată cu cuțitulă în carne, n’ai fi pu- 
tut’o scote din apele ei. Și de ce să nu 
se veselescă ea tocmai acum, când îșl 
scie pe dragulă inimei venită acasă, no- 
roculă după mesă?! (Va urma.)
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In cursulu lunei viitore A. S. Don 
Carlos de Bourbon, care se află actual
mente la Viena, va sosi în Bucuresci, 
unde va sta vre-o câteva dile, de unde 
apoi va merge la Veneția spre a petrece 
ierna acolo. ** *

Domnișora Agata Bârsescu jocă ac
tualmente la Burgteatru.

** *
„Românului44 i se scrie din Galați, 

că mișcarea portului din acelii orașă este 
forte animată. Se facă vândărî multe 
și cu prețuri avantagiose. S’au vândută 
pentru Londra și Marsilia 60,000 hecto
litri de grâu, cu preță de 15 fr. hecto- 
litrulă. De asemenea și la bursă se află 
o mare animațiune. £* *

Guvernulu românii va trimite vr’o 
doi ofițeri în Caucasia, pentru a face o 
nouă cumpărare de cai, necesari armatei.

*
Din Cernăuți se scrie, că într’o ca- 

sarmă de acolo s’a întâmplată ună omoră 
neîndatinată pănă acum. Corporalulă 
Mircuța dela regimentulă 41, care de 
multă avea gândulă să se sinucidă pen
tru o fată, pe care o iubea fără de a fi 
iubită, a lăsată pe ună recrută să’i țin- 
tescă plumbulă din pușcă în pieptă. Re- 
crutulă, pote și prostă din firea lui, s’a 
temută mai multă de pedepsa neascul- 
tărei. ca subordinată, decâtă de crimă, 
și așa când i-a dată corporalulă pușca 
în mână și i’a disă: „țintesce în peptă 
la mine și dă focă44, recrutulă a dată în- 
tr’adevără focă. Corporalulă a rămasă 
mortă pe locă.

*
Precum amă comunicată, Sâmbătă 

în 3 Noemvre n. orchestra diletant,Horă 
din Brașovă (constătătore din 60 de per- 
sone), unită cu societatea filarmonică, va 
da în sala hotelului Nr. 1, sub condu
cerea directorului de musică d-lă A. 
Brandner, pentru serbarea jubileului de 
10 ani, ună concertă urmată de danță. 
Programulă e: 1) Cherubini: uvertură la 
opera „Abenceragu44 (orchestra), 2. Be- 
riot: I concertă pentru violină cu acom- 
paniarea orchestrei (Alfred Lorenz), 3) 
Gluck: Gavotte din opera „Tfigema în 
Aulida44 (orchestra), 4) Reinecke: preludiu 
la actulă 5 din opera „Regele Manfred“ 
(orchestra), 5) Haydn: simfonia Nr. 11 
în G-dur (simfoniă militară), a) Adagio 
și Allegro, b) Allegretto, c) Menueto 
Moderato, d) Finale Presto. Urmeză apoi 
danțulă.

Maghiarii și Austriacii.
Sub titlul acesta, „ Kolozsvâr14, într’ună 

articolăde fondă, vorbindă despre prero
gativele dualismului, cjice că ambele 
state, ale monarchiei ausiro-„ maghiare44 
tragă folose mari din dualismă, se des- 
voltă și se consolideză înăuntru, er îna- 
fară și-au câștigată' o putere multă mai 
mare decum au avută, înaite de dua
lismă. Formațiunea și consolidarea aces- 
toră state a causată ce-i dreptă mari 
confusii financiare, avândă a se lupta 
aprope continuu cu gândurile deficitului; 
acum însă au începută pe ’ncetulă a se 
scote și din aceste încurcături finan
ciare. O singură bolă mai are monar- 
chia austro-ungară, anume cestiunea na- 
ționalitățiloru. Ce privesce pe Ungaria, 
acestă oestiune încă nu este așa de pe- 
riculâsă, căci — dice „Kolozsvâr44 — 
„puterea elementului maghiară14, ener
gia guvernului, și mai vîrtosă energia 
guvernului Tisza, au despoiată deja unel
tirile naționalitățiloră de acelă caracteră, 
care ar fi putută eventuală să ducă la 
disolvarea organisațiunei statului. Abia 
se p6te închipui, că ar mai pute să vină 
o împrejurare așa de tristă, în urma 
căreia actuala situațiune politică a Ma- 
ghiariloră să potă fi răsturnată de vre-o 
altă rassă aflătore în Ungaria, care seu 
ea de sine, seu în unire cu celelalte 
rasse să ia în posesiune frânele guver- 
nărei în detrimentulă „națiunei ce con- 
stitue statulă44.... Aspirațiunile naționali

tățiloră nici-odată nu se voră pute va- 
lidita în măsura, în care acelea suntă 
plănuite pe față și în ascunsă. Cu tote 
acestea și în Ungaria este împedecată 
des voltarea mai grabnică prin împreju
rarea, că agitatorii țină pe o parte a po- 
porațiunei în continuă antipatiă față cu 
uniunea de stată, care este prima condi- 
țiune a esistenței sale.

Lucrulă stă multă mai rău în Aus
tria, unde influința Cehiloră nu numai 
că pune în periculă elementulă germană, 
der în parte a și apucată de-asupra 
Germaniloră.

„Se’nțelege44 — continuă „Kolozs- 
var44 — „că în mare parte vina acestei 
situațiuni o portă înșiși Germanii. Noi, 
Maghiarii, cclă puțină în ceea ce pri- 
mesce cestiunea naționalitățiloră, suntemă 
uniți și nedespărțiți, în timpă ce Ger
manii din Austria în fiă-care cestiune se 
diviseză în 6—7 partide, care se com
bată una pe alta, pentru ca Cehii cu 
atâtă mai ușoră să potă învinge asupra 
loră 44.

In fine „K.-r.44 își esprimă dorința, 
ca „pe câtă de ungurescă este Ungaria, 
pe atâtă de nemțescă să fiă Austria44, 
căci ajungerea la putere a Cehiloră li-ar 
causa dificultăți Unguriloră, ară da 
nascere la nouă aspirațiuni din partea 
naționalitățiloră....

Bietulă „Kolozsvâr44! Nici somnulă 
nu-lu va fi mai prindândă.

INCUNOSCUNȚARE.
Multele și feliuritele legături de cu- 

noscință și amicițiă mă îndemnă a face 
cunoscută celoră interesați de neînsem
nata mea personă, că cu l-a Septemvre 
c. v. m’am strămutată la Bucuresci. Mai 
întâiu chemată anume, er în dilele aceste 
ocupândă prin concursă (censură) con
formă legei catedra de pedagogiă la 
școla normală (mediă) de institutori din 
locă în modă stabilă, m’am aședată de 
totă aci în București. Căușele strămu- 
tărei mele dela Gherla din multă în
cercata patriă și dintr’ună cercă de ac
tivitate, unde eram stimată și iubită de 
elevii mei, le voiu desfășura — cu per
misiunea d-lui Redactoră — în „Gazetă44 
într’ună șiră de scrisori, care se voră 
începe în săptămâna viitore. Rogă pe 
cunoscuții și amicii, cari m’au onorată 
cu scrisorile loră dela terminulă pome
nită pănă acll, a nu’mi lua în nume de 
rău, decă, ca după obiceiu, nu li-am 
putută răspunde îndată. Asemenea, decă 
silită de împrejurări nu mi-am putută 
lua rămasă bună dela toți; îmi permită 
a suplini acelă obligământă pe acestă 
cale, trimițândă flăcărui în parte și tu
turora laolaltă frățescile mele salutări!

Bucuresci, 18/30 Octomvre 1888. 
Strada Armași! Nr. 19.

F. Gr. Borgovanu, 
profesorii.

Mulțâmită publică.
Societatea „Petru Maioră44 a primit 

dela Ilustra Domnă Elena de Mocioni 
urnă dară de 100 fl.

In numele societății mulțămescă 
ilustrei Domne pentru acestă a Ei deo
sebită atențiă.

Rectificare. In raportulă societății 
„Petru Maioră44, publicată la sfârșitulă 
anului trecută, s’a strecurată o greșală; 
s’a spusă adecă, .că ilustrulă domnă 
Alexandru de Mocioni a dăruită socie
tății 25 fl.

Corectă este : Ilustrulă Domnă Alec- 
sandru de Mocioni a dăruită 10 fl. Ilus- 
trulă Domnă Eugenă de Mocioni 10 fl. 
Domnulă V. Babeșă 5 fi.

Le mulțămimă și de astădată pen
tru aceste ajutore.

Budapesta, 26 Oct. 1888.
Davidâ Terfălogă,

v.-preș.

Subscrișii în numele senatului șco
lară gr. cat. din Seplacă vină a’și esprima 
cea mai fierbinte mulțămită Onorabi
lului Comitetă de ajutorare cu cărți a 
eleviloră lipsiți cu reședința în Rodna- 
veche, pentru darulă făcută școlei nostre 
gr. cat., constătătoră din 3 legendare de 
I. Popescu, 11 Abcedare de Brașovă și 
12 Abcedare de Petri; ceriulă răsplătâscă 

onorabilului comitetă ostenela luată de 
bună voe asupra’și și’i facă parte de bu
curia, ca se vadă la poporală română 
fructele acestei labore.

Scplacu, la 18 Octomvre 1888.
Pentru senatulă școlară gr. cat.

Ioană Sonea, Maximiliand Silași,
preotă ,ca preside ală învățătoră, ca notrti alu 
senatului școlară. senatului școlară.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
Budapesta, 2 Noemvre. Minis- 

trulă de honvecjî va presenta în 
ședința de mâne a camerei depu- 
tațiloră noulu proiectă de lege 
militară.

Viena, 2 Noemvre. Contele 
Cliotek merge ca ministru pleni- 
potențiaru la Dresda, Klieven- 
huller la Bruxela, Revertera ca 
ambasadoru pe lângă Vaticanu.

Bruxella, 2 Noemvre. Ducele 
d’Aumale a întemeiată ună par
tidă conservatoră de sine stătătoră 
îndreptată contra Contelui de 
Paris. Partida va sprijini repu
blica.

Haaga, 2 Noemvre. Starea Re
gelui e seriosă în urma inflama- 
ției de gâtu.

Bucuresci, 2 Noemvre. Minis- 
trulă de esterne Carp a declarată, 
că caracterulă politică ală cabi
netului rămâne absolută neschim
bată și că prin nouele alegeri nu 
e periclitată în nici ună modă.

DIVERSE.
Spesele de călătoriă ale împăratului 

germanu. ț)iarulă din Londra „Truth44, 
o foiă a cărei redacțiune stă în legătură 
cu personele dela curtea berlinesă, dice, 
că spesele de călâtoriă suntă circa 40 
mii punți sterlingl. Banii ce s’au îm
părțită omeniloră de serviciu ai suvera- 
niloră, pe cari i-a cercetată, facă o sumă 
fabulosă și darurile representă o valore 
extraordinară. Impăratulă luâ din Ber
lină : 80 inele cu diamante, 150 orduri, 
50 ace de pieptă, 30 de legături de gât 
cu diamante, 6 săbii splendide, trei fo- 
tografiii mari de ale sale și de ale fa
miliei în cadre de aură, 30 ceasuri de 
aură cu lanțuri, 100 de tabacherî și 20 
orduri de ale vulturului roșu și negru 
cu diamante. După ce a cheltuită aces
tea, împăratulă s’a reîntorsă. La gara 
din Postdam a fostă întâmpinată de îm- 
părătesa și de notabilitățile Berlinului.

Gum numără Indianii ? Indianii din 
Guinea au numai patru numeri în sis- 
temiflă loră de socotelă. Ei numără cu 
mâna și cu degetele. Astfelă când 
ajungă la numărală 5, în locă să-lă nu- 
mescă cinci, defineză o mână, pentru 
numârulă șese dică o mână și ună degetă, 
pentru 7 o mână și 2 degete, în locă de 
dece cfică mâni, și când voescă să 
dică 20, nu dică patru mâni, ci dică ună 
omă. Patruzeci suntă doi omeni și așa 
mai departe. Este curiosă, că numă- 
rulă 46 îlă esprimă cu doi 6menl,o mână 
și ună degetă.

Invențiune miraculosă. „Figaro44 din 
Parisă vorbesce despre o invențiune, ce 
decă în adevără va succede, a-o pune în 
aplicațiune, va produce mari surprinderi 
E vorba despre ună mechanismă cu to- 
tulă necunoscută pănă acum, cu ajuto- 
rulă căruia locomotiva căii ferate va 
pute percurge pe oră o distanță de 400 
chilometri. Acestă neasămănată inven
țiune va face. posibilă călătoria din 
Parisă la Petersburgă în timpă de 8 
cesuri.

Cartofi copți prin miracolO. In Fran- 
cia a căclută trăsnetulă pe o ^plantațiune 
de cartofi. Multe din cuiburi au fostă 
distruse, înse se dice, că cartofii au fost 
prăjiți astfelă, încâtă erau, forte delicioși 
la mâncare.

Precauțiune. într’o cârciumă sătescă 
din Transilvania stau scrise următorele 

pe o tablă, pusă astfelă pe ună părete 
ală chfliei, încâtă toți să o vadă : „Decă 
s’ar da ospeții la păruială, îi rogă fru- 
mosă să nu folosescă mesele și scaunele 
pentru îmblătitură, căci mi-le rupă. Acolo 
josă sub vatră suntă băzddce de fagu 
tăiate anume44.

ULTIME SOIRI.
Petersburg^, 1 Noemvre. Șcirea 

privitâre la înțelegerea ce s’ar fi 
făcută între Italia, Austria și En- 
glitera în cestiunea recunoscerei 
principelui Ferdinand de suveran 
ală Bulgariei produce o forte mare 
agitațiune. Presa e unanimă în 
a cere o acțiune diplomatică ener
gică, pentru a arăta Efiropei, că 
Rusia este decisă a face din ces
tiunea bulgară ună casus belli.

NECROLOGY.
Subscrișii în numele loră, ală numă- 

roșiloră consângeni și amici, cu inima 
frântă de durere aducă la cunoscință 
durerbsa scire, că prea iubita mamă, 
soră, socră, bunică, cumnată etc.

Ved. Maria Popa născ. Neagoe,j 
după o bolă grea și îndelungată, împăr
tășită fiindă cu s. sacraminte ale muri- 
bundiloră, și-a dată nobilulă său sufletă 
în mânile Creatorului Mercur! în 31 Oc- 
tomvrie n. a. c. la 6 ore sera în ală 61- 
lea ană ală vieții. Rămășițele pămân
tesc! ale scumpei decedate se voră aședa 
spre odihna eternă Vineri la 2 Noemvrie 
n. a. c. la 3 ore după amedă în cripta 
familiară din cimiterulă gr. jcat. din 
locă. Fiă-i țărina ușoră și memoria ne
uitată !

Blașu, 1 Noemvrie n. 1888. Ale- 
sandru Neagoe. Dr. Ioană Neagoe, frați. 
Văd. Francisca Bariță născ. Neagoe, 
Emilia Albini născ. Neagoe, surori. Au- 
relă Popa, Drd. Alesandu Popa, fii .Văd. 
Georgina Lupană născ. Popa, Matilda 
Nistoră născ. Popa, fiice. Iuliu Nistoră 
ginere. Vasiliu Albini, cumnată. Elena 
Neagoe născ. Reichenberger, Veturia 
Neagoe născ. Romană, cumnate. Alexan
dra și Cornelia Lupană, Maria A. Nistoră. 
nepote.

CursuSii pieței JEtrașovu
din 31 Octomvre st. n. 1888.

Bancnote românescl Cump. 9.36 Vend. 9.33
Argintă românescă . „ 9.30 r 9.35
Napoleon-d’orI . . . „ 9.59 M 9.62
Lire turcescl . . . „ 10.90 H 10.95
Imperiali................... „ 9.90 n 9.95
GalbinI.................. „ 5.70 n 5-76
Scris, fonc. „Albina“6°/0 „ 101.- n —.—

„ n n 5»/0 „ 98.- M 98.50
Ruble rusescl . .’ . „ 126.- n 127.—
Discontulă .... 6‘A-H pe ană.

Cursulu la bursa de Viena
din 31 Octomvre st. n. 1888.

Renta de aurii 4U/O............................... 101.70
Renta de hârtiă5°/0................................. 92.70
Imprumutuli! căiloril ferate ungare . 144.—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostii ungare (1-ma emisiune) . . 98.—
Amortisarea datoriei căiloril ferate de

ostii ungare (2-a emisiune) . . —.—
Amortisarea datoriei căiloril ferate de

ostii ungare (3-a emisiune) . . 116.50 
Bonuri rurale ungare..............105.—
Bonuri cu clasa de sortare .... 105.—
Bonuri rurale Banată-Timișă . . . 104.40
Bonuri cu cl. de sortare......... 104.40
Bonuri rurale transilvane......... 104.50
Bonuri croato-slavone..............104.—
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă..........................................99.50
împrumutul!! cu premiulă ungurescă 130.75 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedmului.................................... 122 80
Renta de hârtiă austriacă .... 82.25
Renta de argintă austriacă .... 82.60
Renta de aură austriacă.................. 109 80
LosurI din 1860 ................................ 140.25
Acțiunile băncei austro-ungare . . . .871.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. . 305.75
Acțiunile băncei de credităaustr.. .
Galbeni împărătesei .... 5.71
Napoleon-d’orI 9.62
Mărci 100 împ, germane .... 59;4
Londra 10 Livres sterlinge . . . 12.02

Numere singuratice din „Ga
zeta Trausilvaniei" ă 5 cr. se potu cum
păra în tutungeria I. Gross, în 1 i- 
brăria Niculae Ciurcu și Adolf 
Albrecht.

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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I
Locu de villă de ocasiune.

0 oră departe de Predealu. în inimediată apropiare de 
Brașovă, optu minute pe josă dela gară

ESTE DE YENDARE ONU LOCO DE VILLA LA NOD
în o coloniă de viile în o splendidă pădure de bradî, la o apă 
curgStore și sorgintă feruginosă. A se adresa în Brașovtî la 
d-lu notarii publică Petru Nemeșii, seu în Bucuresci la d-na 
Sofia Dunca, strada Piața Amsei Nru 3, seu la Pesta la 
d-na Constantia de Dnnca-Schiau, 13. Grunbaumgasse.

A visă d-loru abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulă mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primiți! diarulu nostru până acuma.

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

Totodată facemii cunoscută tuturoru D-loră abonați, că mai 
avenul din anii trecuțî numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„ Gazetei “, precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potii 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans.“

Trenulă
Trenulă

Trenulă
Trenulă

Trenulă
Trenulă

Trenulă
Trenulă

Dela
V
c)
d)
e)

Din
77

77

<*) 
V 
o)
d)
e)

Dela
77

77

77

77

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

de persone Nr. 307 : 7 ore 10 de minute sera, 
mixtă Nr.

2.
accelerată
mixtă Nr,

II.

315: 4 ore 10 minute dimineța.
Dela Brașovu la Bucuresci:
Nr. 302: 5 ore 37 minute dimineța. 
318: 1 oră 55 minute după amedl.

Sosirea trenuriloru:
I. Dela Pesta la Brașovil:

. de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amedl.

. mixtă Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.
2. Dela Bucureci la Brașovu:

. mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după amecjl.
i accelerată Nr. 301: 10 ore 12 minute sera.

B. Sosirea poștelor!!:
, Fișnovă-Zernescl-Branu la Brașovă: 10 ore înainte de amedl. 
Zizinu la Brașovă: 9 ore a. m.

Secuime la Brașovă: 6 ore sera.
Făgărașu la Brașovă: 2 ore dimineța.
Săcele la Brașovă: 6 ore 30 minute sera.

A. Plecarea posteloru:
Brașovil la Reșnovu-Zernesci-Brană: 12 ore 30 m. după amedl.

77

77

7)

„ Zisinil: 4 ore după amedl.
în Secuime [S. GeorgI] : 1 oră 30 minute noptea. 
la Făgărașul 4 ore dimineța.
Ia Săcele: 4 ore dimineța.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

X

77

Se deschide abonamentu pre anulă 1888
la

AMICULLI FAMILIEI. Ifliaru beletristicii și enciclopedicîî-literari!— cu ilustrațiunl.— Cursulă XII. — Apare în 1 și 15 di 
a lunei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiunl frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
— mai departe tracteză cestiunî literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloru de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațium din patria și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totă nisuesce a întinde tuturorîi individiloru 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulă de prenumerațiune pre anulu întregii e 4 fi., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. Piartt bisericesc!!, scolaru și literară — cu ilustrațiunl. — Cursulă XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2l/2 — 3*/2 cole; și publică portretele și biografiile archiereiloră și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiunl, — mai departe articlii din sfera tuturoru sciințeloru teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
torl și diverse ocasiunî, mai alesă funebrali, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literarl; și în urmă totă soiulă de a- 
menunte și sciri cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă 
e 4 fi. — pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primeseti gratisu totu alu patrulea esemplarti.
Numeri de probă se trimită gratisu ori-cui cere.

A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU“ în Gherla—Sz-ujvăr.—Transilvania.

Totu de aci se mai potii procura și următorele cărți din editura propria:
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. II. și UI. Prețulă broș. 
I. U. câte 40 cr. — Broșura UE. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fi.

Cuventări bisericescl la tote săr
bătorile de peste ană, de I. Papiu. 
Ună volumă de preste 26 cdle. Acest 
opă de cuventărî bisericescl întrece 
tote opurile de acestă soiu apărute 
pănă acum — avendă și o notiță is
torică la fiă-care sărbătore, care arată 
timpulă întroducerei, fasele prin cari 
a trecută și modul cum s’a stabilită 
respectiva sărbătore. Prețulă e 2 fi.

Barbu cobzariulă. Novelă origi
nală de Emilia Lungu. Prețulă 15 cr.

Puterea amorului. Novelă de Pau
lina C. Z. Rovinaru. Prețulă 20 cr.

Idealulă perdută. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinaru. Prețulă 
15 cr.

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

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

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

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

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

Branda seu Nunta fatală. Schiță

din emigrarea lui Dragoșă. 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 Emest Le- 
gouve. Prețulă 10 cr.

Hermanfl 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.

Petulantulă. Comediă în 5 acte, 
după Augustă Kotzebue, tradusă de 
Ioană St. Șuluță. Prețulă 30 or.

Carmen Sylva. Prelegere publică 
ținută în șalele gimnasiului din Fiume 
prin Vincențiu Nicoră, prof, gimfias. 
— 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 fi. 20 cr.) la 60 cr.

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

Tesaurulu dela Petrosa seu Cloșca 
CU puii ei de aurii. Studiu archeologic 
de D. O. Olinescu. Prețulă 20 cr.

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

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

Colectă de recepte din economia, 
industria, comerciu și chemiă. Prețulă 
50 cr.

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

îndreptară teoretică și practică pen
tru învățămentulă intuitivă în folosulă 
eleviloru normali (preparandiali), a în- 
vSțătoriloră și a altoră bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesorii pre- 
parandială. Prețulă unui esemplară cu 
porto francată 1 11. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflăm ă 
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. Ună volumă de peste 30 
cdle. Prețulă 2 fi.

Manuală de stilistică de Ioană F. 
Negruță, profesoră. Opă 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 
— cuprincjendă composițiunl de totă 
soiulă de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov u.

cu multă folosii de cătră preoți, învă
țători și alțî cărturari români. Prețulă 
1 fi. 10 cr.

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

Carte conducStore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparând!. Bros. I. scrisă 
de Gavrilă Trifu profesorii preparan- 
dială. Prețulă 80 cr.

Mărgăritarulu sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericescl 
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 fi., în legă
tură de luxă 1.50—2.50

Miculu 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 fi.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria 
a Născătf,pei de D-deu urmată de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu icone fru- 
mose. Prețulă unui esemplară spedată 
franco e 10 cr., 50 esemplare 3 fi., 
100 esemplare 5 fi. v. a.

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