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Brașovti în 12 (24) Maiu.
Ar fi o mare nenorocire pentru țâră și pen

tru locuitorii ei, decă Românii ardeleni s’ar lăsă 
a fi intimidați de înjurăturile pressei maghiare și 
de demonstrațiunile junimei și a plebei maghiare 
din Clușiu și dâcă combatanții noștri pentru 
egala îndreptățire națională s’ar retrage, fie și nu
mai c’unu pasă, din arena de luptă, pe care amu 
pășitu cu toții în unire și solidaritate.

De când*  au ajunsă. la domniă adversarii 
noștrii s’au folosită neîntreruptă, în contra ele
mentului românescă, de armele puternice ale des- 
binărei și ale terorisărei.

Din nenorocire ei au mănuată în timpă 
de șâse-spre-cjece anî cu multă succesă aceste 
arme și multe rele și neajunsuri ne-au causată.

Mai ântâiu venia intriga verîtă între frații 
de același sânge — intriga personală, confesio
nală și Dumnedeu mai scie ce și dâcă nici cu 
acestă mijlocu nu puteau se ne desbine, luau re
fugiu la falsificări și terorisărl.

Așa au terorisată Blașiulă, așa Sibiiulu și 
NăsSudulu. „Se nu vă mișcați, căci vă luămă 
fondurile și vă nimicimă,“ — acesta este refre- 
nulu permanentă ală amenințăriloră oficidse și 
aeoficidse.

Tote uneltirile aceste însă nu au folosită 
nimică adversariloiă noștri, căci n’aă putută să 
împiedice protestele unanime ale alegătoriloră 
români în contra despotismului, ce ne apasă.

Vădendă acâsta, ei și-aă luată refugiu earășl 
la intrigă și au arangiată comedia frățietății din 
Budapesta, dar curendă au trebuită să se con
vingă, că nimică nu mai p6te astădi seduce pe 
Română ca se renunțe la drepturile și la esis- 
tența lui națională.

Atunci au începută să se formeze în gldte, 
să sbiere și să strige în contra neamului nostru, 
să insulte și să spargă ferestrele paciniciloră ce
tățeni români, se prigonească junimea ndstră, 
mândria și speranța națiunei române.

Scopulă contrarilor^ neamului românescă 
este vădită. Ei voescă să ne intimideze, ca să 
nu mai cutezămă a ne afirmă cu fruntea redi- 

cată și cu curagiă înaintea țărei și a Europei 
întregi ca Români, se nu mai cutezămă a face 
oposițiune energică unui guvernă, care lucră neînce
tată di și năpte la distrugerea și anihilarea a 
totă ce e românescă și ce .Ținte românesce în 
acestă stătu.

Intr’adevăriî nu este lucru puțină pentru 
ună poporă cu mijlăce așa de restrînse ca po- 
porulă română, se resiste la tdte asupririle și pri
gonirile unui guvernă, care se conduce de ura 
de rassă și a unei administrațium, care numai 
binele lui nu-lă are în vedere.

Dâr resistă totuși. Mai puternică ca ori și 
cândă alegătorii români din Ard 61 u, Bănată și 
Țâra ungurâscă și-au manifestată firma lorii ho- 
tărîre de a luptă pană în fine pentru limbă și 
naționalitate.

Armele, de cari se folosescă Românii nu 
sunt armele minciunei, nici ale falsului, nici ale 
intrigei mișelescl, nici ale terorisărei, ci pe stâ- 
gulă luptătoriloră noștri, e scrisă: libertate și 
credință cătră tronă și patriă, egală îndreptățire 
națională pentru tâte popârele ei!

Sub acestă sfântă drapelă se voră grupă 
din nou peste câteva cjile representanții alegă
toriloră români din țările coronei S-lui Ștefană. 
Suntemă siguri, că ei voră aduce din tâte un
ghiurile locuite de Români vestea îmbucurătore, 
că poporulă nostru e firmă hotărîtă a lupta până 
în sfîrșită între marginile iertate și a nu cedă 
nimică în prejudițiulă drepturiloră sale naționale.

Sciri telegrafice.
(Serv. part, alu «Gaz. Trans.<)

Viena, 24 Maiu. — Camera deputațiloră 
a alesă membrii delegațiunei austriace. Tribuna- 
lulă a achitată pe prevenitulă Pongratz pentru 
crima de omoră și jăfuire a bancherului Eisert, 
dar l’a condamnată pentru alte mai multe crime ■ 
la închisâre pe șese ani. Complicele său Dttrsch- 
ner a. fostă achitată.

Parisiî, 24 Maiu. — Ministrulă Ferry va 
depune mâne pe biuroulă camerii proiectulă pri- 
vitoră la revisuirea constituțiunii.

(Biur. telegr. din Pesta).

„Gazeta" și „Pester Lloyd."
Relativă la telegrama, ce amă adresat’o redacțiunei 

dliarului «Pester Lloyd, «numitulă cjiarîî dă în Nr. 117 de 
la 20 Maiu următârele amănunte:

«In ediț.iunea de diminâță a (Jiarului nostru amă 
publicată o depeșă din partea redactorului șefă ală dia- 
rului «Gazeta Transilvaniei,» d. Dr. Aurel Murășiană,’ în 
care declară, că n’a apărută în diarulă său citata pro- 
posițiune: «Dațl cu bice de focă peste pielea Maghiari- 
loră.' La acestea observămă următârele: In articolulă 
nostru de Sâmbăta din urmă s’a disă că «Gazeta' a pu
blicată o telegramă de felicitare, care conținea acea pro- 
posițiune. De ârece numai arareori ne cade «Ga
zeta» în mână, amă luată acestă comunicare din «Ma
ghiar Polgâr« care apare în Clușiu, și care de obiceiu 
face estrase fărte însemnate din diarele române. Numi- 
tulă (fiară din Clușiu, bine acreditată (?) a repețită ade
seori proposițiunea de mai susu, și și în urmă în artico
lulă său de fondă de la 16 Maiu eu cuvintele următore: 
«Csak e napokban kiizolluk, hogy a «Gazetâ-hoz» mino 
udvozlo stlrgonyok kuldettek abbol az alkalombâl, hogy 
napilappâ alakult ât. «A kuzdelem eredmenye az elra- 
bolt jogok visszaszerzâse legyen,» tâviratozza a koloszvâri 
egyetem român ifjusâga. «Tuzes ostorral huzzatok văgig 
a magyar borân,« mondja egy mâsik taviratozd.*  (Amă 
comunicată în (filele acestea, ce telegramă de felicitare a 
primită «Gazeta« cu ocasiunea aparițiunei sale cuotidiane. 
«Fie succesulă luptei recâștigarea drepturiloră răpite,» 
telegrafiază tinerimea română de la Universitatea din 
Clușiu. «Dați numai cu bice de focă peste pielea Maghia- 
riloră,» dice ună altă telegrafătoră.) Acesta e isvorulă 
din care amă luată proposițiunea citată. Dar repețimă că 
cu deplină saLisfacțiune luămă actă de declarațiunea .Ga
zetei,» din care putemă conchide că și ea desaprobă din 
parte'i espresiumle citate de noi, în adeveru de neiertată.'

Isvorulă, de unde scriitorulă de la «Pester Lloyd,» 
a luată veninulă spre a-și adăpâ cu elă săgeta îndreptată 
asupră-ne, este așader organulă Armăno-Maghiariloră 
guvernamentală .Magyar PoIgâr» din Clușiu. Se vede 
că acesta foiă a denaturată și falsificată vr’una din feli
citările adresate «Gazetei» și «Pester Lloyd» nu s’a sfiită 
de a folosi acestă isvoră după elă «bine acreditată,» 
fără de a se convinge mai întăiă decă într’adevără foia 
nostră a întrebuințată ună asemenea limbagiu, care ară 
fi trebuită se-o aducă în conflictă chiară cu procurorulă.

Nu voimă a mai face nouă imputări autorului ar- 
ticulului din «Pester Lloyd.« Suntemă satisfăcuțl că-șl 
recunosce greșela, deși voiesce să o înfrumsețeze. Câtă 
privesce însă isvorulă lui din Clușiu avemă de (jisă ună 
cuvântă seriosă.

«Magyar Polgar» e foie ardeleană guvernamentală. 
Că acestă fâie ne combate e lucru naturală, der dăcă spre 
a ațița masele în contra Rotnâniloră se folosesce de ne- 
iertatulă și detestabilulă mijlocă de a denatura și falsi
fica cuvintele nostre și -a inventă f'rase, cum nu le-amu 
scrisă nici odată, atunci acesta nu mai este luptă onestă 
— ci infamiă.

FOILETON U.

Pățania lui Kecskemethi Gyuri.
De ună cârdă de vreme s’au respândită prin trenoi, 

printre Moțime, nisce Omeni cu limba de oțâlă, cari co- 
bescă totă a rău și cu cari nu mai putemă sta la vorbă, 
parc’amă fi la c6da vâcului.

Ei cutreeră țâra de-a lungulă și-o calcă crucișă și 
curmezișă și Romănimea nOstră, HațeganI și Olteni, Mun
teni și Mureșeni, Târnoveni și Câmpeni, Bărsenl și So- 
meșeni, Crișeni și Săcășenî, Săceleni și Mărgineni, sus
pină și oftâză par’ c’ar așteptă în amorțire sfârșitulă 
lumii.

In acestă moțăire Kbvery Pișta, tresăritulu și neas
tâmpăratul, a pusă pinteni la călcâie și până în pălării 
și adunândă Nemeșii astfelă le vorbesce:

.Nemeșiloră! Vă aduceți cu toții aminte, că tova- 
rășulă nostru de fapte contra Cuțo-Vlachiloră dela Pindă 
marele dascălă ală înțelepțiloru din Heliopolis, smeritulă 
și cucerniculă Ag'atanghelos slăvitulă, ne învăță în 
păscăliă că la cdda vâcului are să vie din spre răsărită 
prorocitulă Anticristă, să prăpădâscă cerulă și pămentulă; 
âr celă care va scăpa, multă bine va ave.»

«Ca Nemeșii la sfârșitulă lumii să nu se prăpădâscă 
trebue să împlinâscă prorocia Agathanghelului și să facă 

din dmenl în țâra Ungurâscă numai o «turmă și ună 
păstoră,« turma să lucreze, Nemeșulă să pipe și danțeze. 
Prin urmare cu 'sila, sâu cu buna, mai ântâi trebue să 
facemă ca Românulă să-și schimbe graiulă și blânda lui 
fire românâscă în vorbăriă și trufiă ungurâscă. Atunci 
Nemeșii și după sfârșitulă lumii nu voră avâ sfârșită și 
voră trăi ca și în vremile vechi, cândă era lupulă cățelă 
și barna vițelă.»

«Noo bizom, asta nu rău,» răspunseră Nemeșii, și 
punându-se pe lucru, mai ântâi numirile orașeloră și ale 
sateloră le-au schimbată și Vâlcelele, Elipotok le- 
au botezată.

Lucrurile mergeu strună și nimică nu mai păre a 
turbura visulă de aură ală Nemeșiloră de-a vedâ din o- 
pinca românâscă «boconciă ungurescă» și din cosa 
oltenâscă .sabiă ungurâscă.'

Tote însă pănă la o vreme.
Românulă cândă pare că dorme, atunci e mai gân- 

ditoră și mai născocitoru.
Astfelă mai deunăzi ună Românașă iscusită și a- 

geră la minte, ca să rîdă cum se cade de Nemeși, a tră- 
misă gazeteloră ungurescl din Pesta o listă de numirea 
meseriiloră la Români precum: Băcani, Blănari, Cojocari, 
Croitori, Cismarf, Dogari etc. etc. dicendă, c’aceste ară fi 
orașe în Ardâlă rebotezate de Români din unguresce în 
românește.

Invăpăiatulă gazetară publicândă lista trămisă de 
Păcală, a dată svonă prin țeră, că Românii ar fi furată 
orașele ungurescl. Pișta, tresăritulă, sare ca leulă și 
plâcă în a loră căutare, er Românulă — Păcală moțăe și 
pufnesce în pumni de rîsă de-a lui Pișta nebună și ză- 
darnică alergare.

Nemeșii acum mânioși din nou se au adunată și 
între cei de față era și Kecskemethi Gyuri, celă mai 
mare peste cei mai mici în „Societatea de maghiarisare" 
din comitatulă Undiăorel: și care, luândă cuvântulă celoră 
adunați așa le vorbesce:

„Eu dela începută am (fisă. că ce amă făcută, 
n’amă făcută bine și de aceea eu neocupându-mă de nu
mirea orașeloră și sateloră am lăsată, ca Deva totă Devă 
sâ fiie, Năsăudulă totă Năsăudă se remâie și sătulă B u- 
curescl din Zarandtt totă Bucuresci în Zărandă se 
stee. Nu mi-am frământată capulă în zadară, cum s’ar 
putâ numi pe unguresce satele Iași, Galați, Lisa din 
Țâra-Oltulul numită și Țâra-Făgărașuluî.“ —

„Eu pentru a face din Română Unguru amă găsită 
că celă mai bunu mijlocă este a numi pe hârtiă pe 
lonă Românulu=Olâh Janos, pe George Șorneșană=Sa- 
moși Gyuri și așa înainte și în scurtă vreme Românii 
voră fi Unguri și apoi treba loră va fi, cum să dică pe 
Unguresce satului BucureșcI." —

„Pentru a ve încredința de spusele mele, n’aveți



Nu amu cetită numerulă de la 16Maiă ală lui »Ma- 
gyar Polgar,» der dâcă întradevăru elfi conține acelă pa
sagiu tocmai așa cum l’a cilatu ,Pestei’ Lloyd,1 atunci 
nu scimă ce satisfacțiune ar fi în stare a ne dâ ,Magyar 
Polgârc spre a îndrepta răulă, ce l’a produsă ațițândă 
astfelă spiritele, și așa destulfi de agitate, în contra po
porului românii.

Cronica țlilei.
Mâne Duminecă va fi a doua ședință a sinodului 

parochială. Amă dori să fie câtă mai mulți membri și 
dreptulă de vorbă se nu se mai de cu chiriă. E în in- 
teresulă sinodului, ca se vorbâscă și membri, cari n’au 
obiceiulă de a suci sensulă vorbeloră, cu scopă de a în
curcă cestiunile, despre cari se discută și de a desgustâ 
pe parochieni să asiste până la fine.

*
La 25 Maiu, se va da în Rodna-veche, în sala 

otelului >Lumea-nouă*  ună bală, ală cărui venită este 
destinată pentru scăla confesională română gr. cat..

•) Acăstă telegramă am publicat’o deja în nomSruia de erl, 
în corespondența din Clușiu. — Red.

**) Din întemplare totuși a ajunsu.

Prețulă întrărei de o singură persănă este 1 fi., ăr 
de o personă în familă 80 cr.

*
In privința aniversării dilii de 3 (1.5) Maiu cet.imă 

în »Neue freie Bresse» următdrele:
,Aniversarea dilei de 3 (15) Maiu 1848, în care 

episcopulă Șaguna a formulată și a proclamată în fața 
a 40,000 Români, pe Câmpul ă liber tății, pretensiu- 
nile poporului română, s’a sărbătorită și în ăstă ană în 
Transilvania și în specială la Clușiu. Serbarea din anulă 
acesta însă a dată nascere la regretabile demonslrațiunî 
din partea studențiloră maghiari și români (?) dela uni
versitatea dîn Clușiu. Studenții maghiari au arsă pe 
piața publică diarele române. Acesta a oferită o 
ocasiune binevenită partidei din Bucuresci, care e ostilă 
Austriei, să facă o contrademonstrațiune înaintea pala
tului legațiunii austro-ungare de acolo. Demonstranții, 
studenți în numeră de 200, au fostă împrăștiat! de poliția. 
Incidentală credemă, că e terminală și că elă nu va ave 
nici o urmare rea asupra relațiuniloră amicale dintre 
Austro-Ungaria și România.

*
Mâne, Duminecă, se va representâ la teatru »Frei- 

schiitz,« operă poporală în 3 acte de C. M. Weber.

Se vorbia de mai multă tîmpă, că universitatea din 
Cernăuți și în specială facultatea de filosofiă are să fie 
mutată în altă orașă. ErI, întrunindu-se consiliulă co
munală, în unanimitate a votată o resoluțiune, prin care 
autorisâ pe primarulă comunei, ca să ia tote demersu
rile pentru a face să rămână universitatea și de aci în
ainte în Cernăuți.

*
>Telegrafulă' află din Odessa, că acolo au apărută 

în cantități mari ospeciăde termiți (furnici), cari 
distrugă edificiile de lemnă, pădurile și mobilele. O co- 
misiune numită de primăriă a constatată, că acestă in
sectă s’a importată în orașă cu mărfurile, cari sosescă 
din Algeria și Spania.

*
La 9 Iunie se va deschide la Odessa o esposițiune 

de oi și de lână de proveniență rusă.
*

Se anunță, că Francia nu va lua parte la con
ferință pentru regularea cesțiunii financiare egiptene, până 
cândă Anglia nu-i va face concesiunile, ce le cere. D. 
Gladstone, se (Jîce, că ar fi gata a face acele concesiuni, 
dar colegii săi din ministeră se opună.

Noulă guvernatoră ală Rumeliei-orientale e 
hotărîlă să combată tendințele unioniste, îndată ce-i va 
veni firmanulă pentru numirea sa definitivă în postulă 
său de guvernatoră.

*
Se anunță din Filipopole, că o adunare de notabili 

a delegată pe domnii Gheșof și Christof, bărbați dis
tinși rumelioți, ca să susțină pe lângă curțile europene 
prin graiu și scrisă unirea Rumeliei-orientale cu Bulga
ria. Numiții delegați au și plecată în cj’^ele acestea, și 
în călătoria loră voră atinge Viena, Roma, Parisulă, Lon
dra, Berlinulă și Petersburgulă. Intr'o di s’a răspândită 
prin Filipopole o proclamațiune, care chemă pe Bulgari 
la arme în contra năvăliriloră unoră pretinse horde asi
atice. In cercurile bine informate se susține, că scopulu 
acelei proclamațiunl e să iriteze mulțimea. Poliția cerce- 
tâză, dar pănă adl n’a putută descoperi pe autorii pro- 
clamațiunii.

Deva, 21. Maiu 1884. 
Onorate domnule Redactorii!

I

Fanatismulă tinărimei maghiare din Clușiu și sti- 
lulă neurbană și agitatoru ală foiloră maghiare, — apoi 
împrejurarea, că scandalele înscenate de cătră studenții 
dela universitatea din Clușiu au fostă nutrite de cătră 
elita cetățeniloră și a deregătoriloră din acelă orașă, și 
în fine nepăsarea, ba chiar conlucrarea neprecugetată și 
condamnabilă a organeloră menite a pune stavilă abusu- 
riloră, aă scârbită și inimile Româniloră din aceste părți 
ale țării.

Sunlemă mâhniți de pasulă nesocotită ală tineri - 
loră maghiari din Clușiu, — sperândă că va veni ună 
timpă, cândă le va fi rușine de ceea ce aă făcută și le 
va pare răă, că nu voră pute repară batjocura, ce cade 
numai asupra loră și a diareloru maghiare agitătâre, 
care nu merită decâtă disprețu.

Insultați prin scandalulă dela Clușiu, tinerimea Ro
mână din Deva, a adresată d-lui Dr. Anreliu Isacă, ad
vocată în Clușiu, o telegramă.*;

Tinerimea Română din Deva împărtășesce acâslă 
telegramă, ,,Gazetei," pentru că, judecândă după sârtea 
altoră telegrame de asemenea natură, se pâte, ca ea 
nici se nu ajungă la adresă**).

Insultele tineriloră maghiari din Clușiu, aruncate cu 
atâta ușurință în fața inteliginței și a pressei române, 
nu ne descurageză; din contră ne facă, ca în viitoră 
se ținemă și mai multă la principiele pentru cari au su
ferită și au murită părinții și frații noștri. — Faptele și 
istoria voră constata cine e vinovată. Corespondentul».

Dela Orăștiă.
Români din cerculă Orăștiei, au adresată d-lui 

Dr. Sil a și, profesoră la Universitatea din Clușiu, la 1.7 
c. următorea telegramă:

»Românii din cerculă Orăștiei vă felicită, că pro- 
vedința divină v’a salvată intactă de furia ceteloră van- 
dalice ce au cutrierală Clușiulă în memorabila di de 3 
Maiu. Indignațiunea pentru aceste evoluțiuni de cultură 
modernă ale juni mei studiose maghiare este generală.»

Corespondință din Bucovina.
De lângă Seretă . ,..

Adesea mă gândescă la frații mei Români din Ar- 
delă, Bănată și Țâra-ungurescă și, dău, parcă vădă în 

ce crisă și în ce siluațiune amară se găsescă. Grelele 
apăsări și diavolescile uneltiri țăsute cu multă meșteșugi! 
inlindă firulă loră în contra nemului nostru întregă.

Tentativele sunt îndreptate în contra solidarității 
și principieloră Inaugurate prin programa dela 1881, sin
gura sănătosă și mantuitâre. Dar învinge-vețl și acele 
tentative, căci atâtă în f'ondă câtă și în tote sunteți mai 
naționali decâtă toți frații noștri »din patru unghiuri.»

Acestă adevără cu bună semă îlă cunoscă și cei 
dela putere, și de aceea nu pre voră pute împedecâ mer- 
sulu lucruriloru pentru dobândirea drepturiloră și ușurare 
sarcineloră poporului română.

Noi înse aici în Bucovina nu sunlemă așa de va
loroși. Noi amă cădută forte, forte adâncă.

Noi nu numai că nu mai suntemă Bucovina is
torică, dar chiar și populațiunea română nu se mai 
numeră în țâră între factorii politici. Nimica nu mai e 
la Doi autochtonă, nimica is torică-na ți on aii!.

Dela mârtea celoră trei și mai alesă a celoră doi 
frați Hurmuzaki, Alecu și Doxaki, nu mai avemă omă eu 
doră de țeră și cu dragă de inimă pentru nămulă lui. 
Eu mă ’ntelnescă desă cu boerii noștri, și chiar și ei nu 
tăgăduescă acăsta.

Inima cu adevărată română, cultura șl erudițiunea 
spre a simți răulă și slrâmbătățile, a cunosce drepturile 
naturale și istorice ale țării, a sci cum să le recâștigămu, 
a avea voință și tăriă de caracteră, a luâ inițiativa și a 
se trudi pentru căutarea și păstrarea drepturiloră și in- 
tereseloră naționale ale țării; t6 te acestea se duseră 
lanoiîn mormântă cu Alecu Hurmuzachi, mortă 
la Neapole, și cu fratele lui celă mare Doxaki 
Rămășițele nu sunt decâtă nisce Români perduțl printre 
Nemți.

Ge n’amă fi putută câștigă, decă în anii dela 1861 
până pe la 1864 amă fi fostă solidari! Atunci Vlădica 
Hakmann de felă rutânu, cu clerulă comandată de elă 
în modă despotică ne zădărnici t6te încercările nâstre 
ceie mai bune. La acestă nefastă împrejurare mai veni 
și ura tradițională dintre familia Betrinesciloră și cea a 
Hurmuzachiloră. Familia Hurmuzachiloră era au- 
tochtonă, din tălpi și până ’n crescetă radi
cală română; familia Betrinesciloră însă era 
bulgaro-grecă și prin urmare cosmopolită.

In și afară de dietă se combăteu aceste familii în 
paguba Bucovinei istorice. Hurmuzachescii, bieții numai 
singuri și ajutați numai de puternica loră minte luptau 
cu durere de inimă pentru Româuulu din Bucovina; ăr 
Betrinescii, ajutați și aliațl cu Vlădica Hakmann și cu 
ceilalți străini din țeră, făcut-au pedeci Hurmuzachiloră, 
stâlpiloră țării, și doborit-au la pămentă pe bie- 
tulu Română bucovinenă; și âtă-ne acuma 
rămași așa după cum Betrinescii au uneltită 

N’avemă nimică.
Biserica nostră n’are autonomiă și tote ale ei în

tocmiri se facă după placulă și la propunerea ocârmuirii. 
Mitropolitulă și consistoriulă au ajunsă a fi numai ună 
felă de »spediențl.» Limba nostră română, în faptă, nu 
nu e băgată în seină la judecătoria și cu atâtă mai puțină 
la autoritățile județene; chiar și biletele pentru ca
șurile de mdrte în comunele rurale încă nu se dau în altă 
limbă de câtă numai în cea nemțăscă.

De tote acestea nimeni nu-șl mai bate capulă, căci 
cum am disă, cu mortea Hurmuzachiloră înmormântată a 
fostă și omulă nostru, care era să mai facă ceva pentru 
noi și să ne scotă la limanulă românescă.

Tare ml-e târnă, că dela aulochtonismulă nostru 
românescă în Bucovina va trebui de aici încolo se ne 
luămă: Rămasăbună!

Unu Românii, care plânge pe mormentulu dela Putna.

decâtă să poftiți cu mine la sătulă Breteliu care e numai 
o pușcătură departe d’acl dela Deva."

Cei adunați toți într’ună glasu strigară: „Mergemă."
Scena s’a petrecută la diua întâia de Aprilie 1884 în 

sătulă Breteliu.
Omenii din Breteliu erau cu toții adunați la pri

măriă și la sosirea Nemeșiloră, Kecskemâty Gyuri ca 
celă cu ceafa grâsă, chemă vre-o câți-va săteni și în- 
trâbă pe celă d’ăntâiu:

„Cum chiamă la tine“? Olâh Jânos, răspunse 
bietulă Ionă Românulă;

,,Be mine mă chiamă Samoși Gyuri,“ răspunde 
oflândă sărmanulă George Someșană.

„Ei bine, urmeză Kecskemâlhi, cu ună tonă tri- 
umfătoră tu Olâh Jânos, Kinta una la noi ungurescă.-1

Chinuitulă sătână Ionă Românulă: începe a cânta 
românesce ca prin Breteliu :

„Buie Ianculă dela Munte,
„Cu optă mii și șâse sute“.

„La dracu cu kintek asta,“ strigă Kecskemethi 
răstită și dice: „Samoși Gyuri! Kinta tu ună mai 
bună ungurescă."

George Someșană începe și elă a cânta românesce 
Iotă ca pe la el:

Jălui-ma’ș jălui
Jălui-m’aș și n’am cui.

Jălui-m’aș la străină, 
Bănă mâne-I sătulă plină.

„Taci din gură mocană prost.ă,“ strigă Kecskemethi 
„pune eu la tine la dubă pentru Kintek esta haidu- 
cescă.“

Be cândă Kecskemethi era se-lă înhațe pe bietulă 
Someșanu, se aude unu graiă cătănescă și imediată se1 
ivesce Dumitru Repede, ficioră voinică ca bradulă, sol
dată concediată și de curândă venită în sală și care 
din gură așa grăesce:

„Cinstiți domni! Lăsați-mă se ve cântă eu una 
și credă, că cu toții veți fi mulțămițl“ și începe a cântă 
voinicesce:

„Drumă bună, drumă bună, toba bate,
„Drumă bună bravi Români
„Cu sacnlă, cu saculu pe spate
„Cu armele în mâni,
„Tronulă să lueâscă, pentru elă murimă, 
„Țâra să înflorâscă pentru ea trăițnă!

„Noo Ku-tia-te-rem-te-te,“,i strigară ca turbați Ne
meșii și dândă din piciâre și amenințândă cu pumnii o 
luară spre Clușiu ca să se sfătuescă cum s’ar pute 
stinge de pe fața Ardeiului blăstăraații de Olachî.

In Clușiu adunându-se, mare scomotă aă făcută. 
Unii diceau una, alții alta.

In mijloculă alaiului însă se ridica unulă și mai 

înfierbântată la creerl, și începu a aruncă în aeră la 
frase sforăitâre și vorbe sbârnăitore încâtă asurcjia pă- 
mântulă, dicândă:

„Susă Nemeșiloră susă, susă odată cu totală și în 
„boconci și cu săbii în mâni să ne ridicămă în contra 
opincel românescl și căsei mocănesc!!!!

BoftițI! Moțulft.

Sătulii cu comorile.
Novelă poporală.

(Urmare.)

Omenii, cândă se întâlniau, îșl dedeau binețe prie- 
tinesce și glumiau trecândă unulă pe lângă altulă. De 
pe fețele loră vedeai că trăescă bine între sine și că sunt 
mulțămiți cu starea loră. Nici nu putea fi altmintrelea. 
Chiar peste săptămână, la lucru de câmpă și grădină, 
mergeau toți simplu, dar curată îmbrăcațl. Nu vedeai 
o haină murdară ori ruptă. Vedeai fețe pârlite de s6re, 
dar nu vedeai capete sburlite, nepieptănate. La toți le 
crepa obrazii de sănătoși. Holtenii 'burlacii) de prin alte 
sute scăpărau după fetele din Bogata, căci acestea nu 
erau numai curățele și frumăse, dar tot dăuna cas
nice și muncitare și găzdâe bune. Mulți flăcăi de eco • 
nomi din alte comune îșl luau de neveste fete din sătulă 
cu comorile, cari și dâcă n’aveau bani mulți. aveau multe 
însușiri bune. Asemenea ună fecioră din Bogata îșl pu
tea alege pe cine ar fi vrută din satele vecine. Ori cine 
îi da fata bucurosă, chiar și dâcă acâsta era cu avere 
mai mare, pentru că scia că nu merge în mână spartă,



Lugoșiu în 12 Maiu 1884.
După acesta s’a întărită cea mai mare parte din 

alegerile de primari, în contra cărora se făcuseră recur
suri, ără puține s’au nimicită, și numai în acele cașuri, 
unde nu s’au putută da în lături nici decum din calea 
legei și nu au avută tocmai interesă așa personală.

Altcum, s’a manifestată ignoranța legei de stăpânii 
noștri acolo, unde interesele loră de rassă și personale 
erau în cestiune. Astfelă în cest.iunea orașului Caran- 
sebeșă pentru alegerea protonotarului și a medicului, cari 
fiindă aleși pe 6 ani, conformă disposițiunei statutului 
orașului Caransebeșă și a legei și a pracsei din întrâga 
țâră, — după espirarea acestoră 6 ani la începutulă 
anului acestuia, cu ocasiunea reslanrațiunei generale, ar 
fi trebuită să supună la alegere. —

D. vice-comite — inse, fiindu-i frică, — că actua- 
lulă protonolară și mediculă actuală (unulă Ungură, al- 
tulă Jidovă) nu va mai fi alesă, enunciă în adunarea de 
restaurațiune îndată la începută, cumcă protonotarulă 
și mediculă își țînă oficiulă loră pre viață și 
asupra acelora.nu se va estinde restaurațiune 
generală. Acâstă dictativă protegătore se apobă în 
urma recursului represtntațiunei orășenesci din partea 
comitetului administrativă comitatensă, dar ministrulă de 
interne ataca decisiunea comitetului administrativă din 
punctă de vedere formală, nefiindă acestă comitetă com
petentă a delibera acesta întrebare și a relega la con- 
gregațiunea comitatensă. Astfelă a ajunsă Gestiunea 
acăsla la desbatere în congregațiunea presentă. —

D. Bartolomeiu a motivată esact.ă și plină de 
argumente convingătore scopulă representațiunei orășe
nesci și drepturile orașului Caransebeșă.

1). Hațegu a susținută dintr’ună punctă de vedere 
rătăcită, dar condusă de tendință a desarma pe contrară 
cu vicleșugulă diplomatică, dreptulă de alegere ală ora
șului.

llustritatea sa d. vice-colonelă Ser a cină și d. I. 
Cur eseu vorbiră cu multă încredere în dreptatea causei 
loră și plini de indignațiune, vădândă, că se face jocă că 
cele mai sânte drepturi și disposițiunile cele mai curate 
ale legei se sucescă în modă obrasnică, ca să se facă 
concesiuni minoritățiloră neromăne pe conta drepturiloră 
constituționale ale Granițeloră și să se susțină în oficie, 
plătite de Români, Neromâni pe calea constituțională 
protecțională. —

D. Rezeiu apără causa cu răcelă și seriositate 
împunătore; d. Nedelcu, cu cea mai precisă motivare, 
încâtu privemă causa de sigură decisă în favorulă ade
vărului, dreptății, care eră pe partea representațiunei 
orașului Caransebeșă. Contrarii — fără vorbitori, căci 
foispanulă era răgușită de atâta eșofare — cerură vot.i- 
zare. — Văcjendă acesta moderații guvernamentali, înce
pură a se teme, că maioritatea va ave curagiă a des
considera legea; chiar d. Besiană, vechiă guvernamen
tală, care publice susține axioma, că elă și familia sa în 
prima liniă, apoi și interesulă publică, — se scâlă și re
comandă din parte-i primirea propunerei d-lui Bartolo
meiu, ca protonotarulă și mediculă orașului Caransebeșă, 
să se supună alegerei. Nici glasulă acestoră guverna
mentali nu ajuta causei; se sculă d. Brediceană (stri
gări: votisare)și dise: De capacitare vădă, că nu pâte fi 
vorba; maioritatea susține actulă de protecțiune a d-lui 
vice-comite, căci nu e alta nimică în procedura d-lui 
vice-comite, decâtă o nouă faptă a sistemei de clică și 
de protecțiune personală. Și decă așă voi să vă dove- 
descă, că «interesulă de rassă,» de care a vorbită mi
nistrulă, vă conduce și pe voi în tote manifestați unile și 
faptele văstre, vă întrebă, decă eram eu protonotariulu 
orașului Caransebeșă și nu d. Erdos, 6re ar fi pledată 
d. vice-comite, ca să rămână în oficiă pe viață ? ! . . 
(Ilaritate). De felă nu, ci atunci ar fi aflată elă paragra- 
iulă legei și ală statutului citată de d. Bartolomeiu 
și consorții. și nici nu venia la întrebare modulă, cum 
să stricămă legea de dragulă personeloră de „rassa 
magh.iară.» (strigări: bravo!). Eu, descoperindă adevă
rata stare a lucrului și motivele mârșave, ce au condusă 
pe d. vice-comite la provocarea acestui conllicttî, Vă 
rogă nu uitați, că legile s’au făcută și pentru Unguri în 
acăsta țeră și față cu ei. (aprobări). Maioritatea cere 
votisare și prin votare aprobăză procedura d-lui vice-co-

mite, 
culă 
viață

declară în contra legei, că protonotarulă și medi-In umeri decimali, lecțiune practică ținute preparan- 
orașului Caransebeșă aleși pe 6 ani rămână pe ..........................
în oficiu. —

(Va urma.)

Convocare-
«Reuniunea învățătoriloră Români gr. cat. din ju- 
Gherlei,» adunareă sa generală de ăstimpă o va 
în 10 și 11 Iunie st. n. adecă a treia și a patra

rulă 
ține 
cji de după Rosalii în Santa-Jude tractulă protopopescă 
ală Secului. La adunarea acăsta membrii ordinari în 
sensulă statuteloră, âr alțl interesați de causa învățămân
tului poporală ca ospețl, cu totă onorea sunt invitați a 
participă.

Din ședința comitetului administrativă ală „Reuni- 
unei învățătoriloră români gr. cat. din jurulă Gherlei ți
nută în Gherla în 2 Maiu 1884 st. n.

Miliailu Șerbanfl, canonicii,
președinte.

dliloră din Gherla, în cursulă I. semestr ilă II. Sămân
ța lecțiune practică din istoria naturală și specială din 
botanică, pentru scolele poporale, bieniulă II. Primulă 
congresă ală capului didactică din România. 
— Concursă pentru primirea în scălele c. r. 
de cădeți, 
tare

mare 
născ.

Ioană Hodorcanu, 
secretara.

Diverse.
Băile de aburii din Brașovă. - Băile aceste forte 

salutare, cari ne înfrumsețâză orașulă nostru, de eri fură 
deschise și predate publicului spre folosință și-aă storsă 
admirarea tuturoră, prin curățenia, lucsulă și practicitatea 
ultimei reparaturi. Basenele cele două — unulă caldă și 
altulă rece — cari au fostă considerabilă mărite, putendă 
ambele acuma cuprinde de peste 5,000 vedre apă, sunt 
îmbrăcate, într’uuă modă prâ frumosă, cu marmoră de 
Brașovă. In forma lui presentă, Basenulă celă mare 
umple o lacună de multă simțită a orașului nostru, lipsa 
de a 
șovă 
unui 
rîurl
nătatea acestei reforme este de neprețuită vafore, căci 
trebuie atrasă atențiunea — curățenia corpului este ju
mătate din medicina îngrijitore »— profilactică — pen
tru sănătate! Astfelă se esprimă Hygiena!«

Țera nostră în privința Hygienei este miserabilă 
isvo- 
căcl 

nu a

ave o baiă rece pentru veră. Căci orașulă Bra- 
dotată cu fote frumsețile naturei, suferea de lipsa 
loeă pentru o scaldă rece, neavendă ca alte orașe 
curgătore prin mijloculă lui ori în apropiere. Bu-

arangiată. Ce se face pe acestă terenă salutară 
răște mai totdeuna din inițiativă și fonduri private, 
guvernulă se ocupă de cestiunea maguiarisării și 
organisărei salutare.

Bucuria ori și căruia Brașovenă trebue să fiă mare, 
avendă o astfelă de instituțiune modernă, salutară și fru
mosă în orașulă nostru. In privința luxului și a curățe
niei pulemă rivalisă aici cu Besta și Viena. Ne remâne 
numai a esprima mulțumită nostră pentru acâstă reformă 
salutară Eforiei scoleloră române gr. orientale din Bra
șovă, a căroră proprietale este acâstă baiă, pentru aceste 
reforme salutare și specială venerabilului președinte care 
tji de iți a controlată lucrarea ca să fiă mai iute finită. 
Simțindă în timpulă reparaturei lipsa acestei instituțiunl 
salutare, acuma cu bucuriă ne putemă folosi de ea spre 
fala năstră și conservarea sănătății nostre.

«Mens sana in corpore sano!» este devisa acestei., 
băi. Ei bine, cine nu are lipsă de aceste două averi de 
neprețuită? Nici odată nu amă simțită lipsa mai tare 
ca adi.

„Scola practică» tomulă III. numerulă 1, pe Aprile, 
a apărută și conține: După esamenele de vară 
VI. Întrebările învățătoriloră și răspunsurile 
scolariloră. Teoria și pracsa în educatiune. 
Epistolele învățătorului A. cătră învățătorulă B. Epistola I. 
Despre crescerea scolarilorălaordine și pun
ctualitate. Jertfirea lui lsacă, lecțiune practică 
din istoria biblică pentru bieniulă II. înmulțirea cu

Academia română, ortografia. In vi
de prenumerațiune.
f Necrclogă. — Anunțămă cu durere, că în Ercea- 
a răposată în etate de 49 ani, luliana Chețian, 
Caliani, soția preotului gr. cat. Simionă Chețianu. 
Din cugetările lui Cilibi Moisi. — Cilibi Moisi s’a

născută în Focșani și a murită în Bucurescl. Era ună 
jidovă săracă, împovărată cu o grea familiă; fără sciință 
de carte, dar isteță la minte. Totă viața lui a umblată 
cu mărunțișuri pe la târguri și pe stradele Bucuresciloră. 
Lumea cândă îlă vedea se aduna în jurulă lui și se des
fată prin anecdotele, glumele și pildele ce le audia din 
gura lui. Astfelă persona lui ajunsese a fi poporală și 
multe din vorbele lui au pătrunsă și remasă în poporă. 
Eștragemă și noi câteva din acele frumose dicale ale deș
teptului jidovă:

1. «Muerea e dulce — dîce Cilibi Moisi, — ză- 
charulă e dulce; dar ce folosă că zăcharulă se topesce 
și muerea ne topesce.'

2. „Copiii săraci plângă pe părinții loră că n’au 
trăită mai multă; copiii bogațl îi plângă că n’au murită 
mai curândă.«

3. «Ferice 
pricepe (|ece; dar 
pricepe nici una.»

4. «Suntă trei feluri de bole în lume: la creerl, 
1 a trupă și la pungă.«

5. 
năvesce.“

*6.
ca

de acela, căruia îi spui o vorbă și 
vai de acela căruia îi spui tjece și nu

„Mincinosulă cândă spune adevărulă să bol-

,Doue feluri de dineni citescă gazete: 
să le vie pofta de mâncare, și cei ce

pensio- 
n’au ce

«Minciuna, negăsîndă unde să se găzduăscă, 
dela D-cțeu o gazdă; D-deu a găsită cu cale

narii, 
mâncâ.*

7.
a cerută
că la ijiaie și la călindare va fi bine primită.*

8. Intr’o di Cilibi Moisi a dată de o mare rușine: 
l’au călcată hoții și n’au găsită nimică.»

9. „De 30 de ani să ține sărăcia de mine și de 
14 ani mă țînă eu de politică. Mie mi-s’a urîtă cu po
litica, dar sărăciei nu i s’a urită de locă de mine.»

10. „Omulă nu pote fi ceva, decâtă atunci cândă 
se va simți, că nu este nimică.»

11. «Patru lucruri suntă greu de scosă: dinții din 
gură, sărăcia din casă, nebunia din capă și datoria veche».

12. «Cândă dai bani mulțl cu împrumutare, să 
mai lași și pentru advocațl.»

Cursulu pieței Brașovu
din 24 Maiu st. n. 1884.

Bancnote românescl 
Argint românesc . 
Napoleon-d’ori . . 
Lire turcesc! . . . 
Imperiali .... 
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Bunăstarea comunei crescea prin astfelă de căsă
torii.

De cu primă-vâra până tâmna, în Dumineci fru- 
mâse, erau totu petreceri în Bogata. Orășenii furnicau 
neîntreruptă prin sată. Birtulă celă mare întocmită de 
totă nou, care — cine ar pute crede? — era proprie
tatea unuia dintre cei treizeci și doi săpători de comori, 
era totă deuna plină cu familii din orașă. Unele familii 
trăgeau și pe la casele cunoscuțiloră din sată, petreceau 
prin grădini, bendă lapte, mâncândă pome, miere, cașă 
și urdă, — ori se așezau pe erbă verde, unde povesliau 
ori se jucau, ori ședeau pe lavițele dinaintea caseloră 
sub umbră de pomi și privâau la trecătorii, cari se pre- 
âmblau în susă și în josă, ori se duceau în piață sub 
teiu. unde tinerimea întindea câte o dată hore minunate. 
Iși pâte omulă închipui, că domnii și domnele din orașă, 
pentru plăcerile loră, nu rămâneau nemulțămitorl față 
de Bogata. Făcendu-șl sătenii locuri de petreceri nouă 
și înfrumsețindu-șl. casele și grădinile totă loră își aduceau 
folosă. Nici chiar erna nu lipsiau visitele din cetate. 
Săniele sburau drde cătră Bogata. Și, spuneți-mi, unde 
ar fi găsită orășenii petreceri mai bune?

Omenii dintr’alte sate audiau și vedeau acestea și 
încrețiau din frunte, că de ce nu e și la dânșii astfelă? 
«Așa,» diceau ei, «Bogățenii a bună sâmă âmblă cu dra- 
culă,« și în locă să se convingă mai d’aprdpe, care ar 
11 adevărata pricină, de Bogățenii sunt așa omeni înstă
riți și eu vecjă remâneau în obiceiurile loră, cum s’au 
pomenită din bătrâni, fir când vorbiau de Bogata ară
tau ură și dispreță, numind’o în bătae de jocă: Sătulă 
cu comorile. Porecla nu era tocmai nepotrivită.

Bogățenii nu-șl sfărîmau capulă pentru batjocurile 
acestea. Căci ori unde se duceau, erau cinstiți. Stet.eau 
de lucrulă loră și erau totă veseli. După ce lucrau tâtă 
săptămâna, Dumineca țineau o adevărată di de repausă. 
In birtă nu se duceau, dar acasă țineau câte lină păhară 
de vină. Totă pe la case își petreceu și ârna tineretulă 
cu lăutari buni. Bărbații și femeile se adunau săra unii 
la alții, ca și cândă ar fi fostă dintr’o familiă și se ome- 
niau împrumutată cu mâncări țărănesc!. De omeni beți, 
de bătăi și de procese, nici pomână. Cu bunăsterea și 
cu crescerea cea sănăfosă din scolă, se desvollâ în ță
rani ună simță de onore și o iubire cătră moravuri cu- 
viinciose, cum nu se vedeau in alte comune. Bogățenii 
se cunosceau și deosebiau in cetate la ântâia vedere de 
toți locuitorii de celelalte ținuturi. îmbrăcămintea loră 
eră simplă, dar forte curată, vorbele loră blânde și cum
pătate, er față de alții erau fără vicleniă și buni la inimă.

Să nu crâdă nimeni că tote acestea ar fi fost nu
mai și numai urmarea crescerii din școlă sâu a bună
stării materiale obstesci; nu, ci totu odată și resultatulă 
legiloră sătesci. Căci unii dintre țărani îndată ce văzură 
că prinde puțină inimă, că începă a ave eră câte o 
câdă de vită prin curte, se și încercară a-șl rădica na- 
sulă. Fetele le împodobiau cu multă mai tare de cum 
le da mâna și ei se îmbrăcau în haine scumpe din tergă 
și se credeau, cine scie ce boieri. Unii apucară ără căr
țile de jocă alții glaja cu rachiu. De lucruri ca acestea 
se supărară forte omenii de trebă, cari diceau intre sine: 
«decă începemă âră așa, atunci mergemă ca raculă!« 
Și acum se năcăjiră cu toții pe ei, cari se abătuseră de 
la calea cea bună și cerură ca deregătorii satului se gri-

jâscă mai bine de păzirea moravuriloră celoră 
bune.

Alexandru nu luă de locă în nume de rău acestă 
imputare, ci din potrivă o primi cu ore care bucuriă. 
Nu trecu multă și se aduse o lege aspră în sată, anume: 
Ori-ce îmbuibare în haine erâ oprită, fie-care vârstă își 
avea portulă hotărîtă; pentru joculu de cărți și pentru 
alte jocuri, ce se făceau pe bani, pentru patima beției, 
pentru înjurături, pentru clevete, pentru bătăi și pentru 
alte lucruri necuviinciose comuna hotărî, cu ună glasă 
pedepsele cele mai aspre. In chipulu acesta nu mai cu
teza nici unulă să-și iesă din răvașă. Fie-care își cu- 
noscea lungnlă nasului, chiar cândă i-ar fi venit vre o 
poftă se facă ceva afară de cale, îlă reținea frica de 
pedepsă și rușine.

Legea de moralitate se cetea în totă anulă înaintea 
comunei întregi. Trebuia, s’o asculte toți, bătrâni, tineri, 
bărbați, femei și copii. Era de lipsă să se mai esplice 
ceva, se esplica. După ce se cetea legea, celă dintâiă 
diregător trebuiâse întrebe: «Voițivoi să țineți legea asta, 
care este temeiulu bunăstării, a unirei și cinstei ndstre?» 
Și toți, mică și mare, respundeau ca dintr’o gură: »Da!«

30. Botezul u.
Pe timpulă acesta Alexandru avu parte de o bucu

riă deosebită, care în deșertă o dorise până aci. Scumpa 
și iubita sa Irină îi născu ună băețălu ca ună ângerașă. 
Alexandru erâ veselă, lucru mare.

___________ (Va urma.)
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Bibliografie. In editura Librăriei Socecă & Comp. Bucurescî 

a apărută de sub țipară:
,Conferințele Atheneului Romnnă« 1883—1884.
Conferința I. conține: Programulă gen. al conf. Atheneului pe 

anulă 1883/84. Discursulă de deschidere............... C. Esarcă.
învățăminte din Istoria patriei...............N. Ionescu.

II. Relațiunile Franciei cu România sub Ludovică XIV. XV și XVI. 
...............V. A, Urechiă.

III. învățămintele din Ist. patriei, continuare la conferința I. de . . .
N. Ionescu.

IV. Apocrifele în literatura română.................Dr. M. Gaster.
V. Partidele într’ună stată constituțională...............C. Dissescu

Se află de vendare ă 50 cr. Exemplarulă (trimisă sub bandă
55 cr.) la Librăria Nicol. I. Ciurcu Brașovă.

BĂILE (SOLDELE)
dela Sân-Georgiulu Năseudidui (N.-Szent-Gyorgy).

Apă minerală mur ia ti că de natronu în comitatulă Bistrița-Năsăudă în 
Transilvania; se ține de cele mai escelente silicate de natronă, conține (24.45 de părți 
natronu acidu carbonică. în 10,000 de părți) conține iodu, este probată ca leacă contra 
friguriloru învechite, a întărirei de ficatu și de splină, a mistuirei necomplete, contra 
hoemoroideloru, a anomaliiloru de menstrațiune, blenorhoe (scurgere) uterinală, contra 
bronchitei cronice, a petrei în beșică și în rinichi a scrofileloră, a slăbiciunei de nervi 
și în fine contra Hypochondriei histeriei.

Sesonulu se începe la 15 Iunie.
Apa minerală se p6te luă în sticle de câte unii litru directă dela isvoră s6u 

dela depositulu principală în Bistrița la J. Keresztes.
InformațiunI și prospecte se capătă dela

ADMINISTRAȚIA BĂILORU.
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Unica tipografia românăscă în tdtă Austro-Ungaria susținută de unu particulară, care s’a distinsă la esposițiunea națională din Sibiiă m 

în anulă 1881 și în care se tipăresce acum și primifîi diarii românii cuotidianii.
Acestei tipografii i-a succesă de a dobândi de la magistratulu orașului Brașovă furnisarea tipărituriloră necesare pentru orașă, w 

învingându prin concurență, pe cea mai vechiă și renumită tipografia din Brașovă. jL
Avantagiele pe care le pote oferi acestu stabilimentu fiindă recunoscute chiar de streini, vor îndemna, precum ni place a crede W 

pe toți Românii, cari au ceva de tipărită, de a se adresa mai întâiu la noi. m
Dintre operile publicate până acum in editura ndstră ni permitemă a recomanda: [D
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• G. Cur țiu s. Gramatica limbei elenice prelucrată 
de Ștefană losifă, profesoră și directoră la 
gimnas. rom. gr .-or. din Brașovă. prețulă fl. 2.50 

Gramatica limbei române, înlocmită pentru 
schlele secundare de Nicolau Pilția, 
profesoră la gimnasiulă română greco- 
orientală din Brașovă, prețulă . ... , 1.25

Arion, seu culegere de cânturi naționale 
spre întrebuințarea linerimei de ambe- 
secse, culese și arangiate de Ion Dar iu, 
învățătorii la schia primară din Satulung 
prețulă ....................................................

luliu I. Roșea. Sacrificiu pentru Sacri
ficiu, romanu orginală, prețulă ...» —.35

fl. —.30

Mbrtea lui Mihai Vităzulă, dramă națională
în 5 acte, de Stan Părjol, prețulă . » —.40 

Rumauisclie Kunstdichtungeu, ubersetzt. von
Theochar Alexi, prețulă . . . . fl. 1.—

Noua Biblioteca Română, anulă I și II . » 10.—
Noultt Călindarft de casă întră în anulă ală V-lea. M
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