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Ministrulft Brătianu și Românii ardeleni.
IV.
Brașovu, 20 lanuariu 1886.

Ne-amu luată voia, în numărulu premergă
torii, a adresa d-lui ministru-președinte Brătianu 
o modestă întrebare, pe care credemă de lipsă 
a o recapitula și a o esplica mai de aprbpe.

D-lă ministru scie, că tinerii români, pe 
cari d-sa i-a espulsatu din țâră, suntă din Ardeiă 
și însuși ne spune, că ei a.u trecută în România 
ca să-și afle acolo „asilă și hrană". Nu s’a în
trebată d. ministru-președinte vr’odată, că 6re ce 
curentă a împinsă p’aceștî tineri 
și că âre ce împrejurări și fapte 
ca în creerii loră înfierbântați să 
periculdse depuse în proclamația 
Carpați ?

D-lă lână Brătianu este șefulă guvernului 
română și prin urinare d-sa, mai multă ca ori 
și cine în România, are putința de a se informa 
despre împrejurări și fapte nu numai din inte- 
riorulă țărei, ci și din afară. Fără îndoâlă, că 
la departamentulă de esterne în Bucuresci se va 
afla anume o secțiune, care să țină în evidență 
evenimentele și faptele, ce se petrecă în statulă 
ungară, cu care România stă în (jalnică contactă, 
avendă a representa față cu elă o mulțime de 
interese.

Trebne să credemă așadâr, că d-lă primă- 
ministru Brătianu nu numai a avută cunos- 
ciriță despre prigonirile, la cari este espvsă ele- 
mentulă românescă din statulă ungară, ci că în 
casulă specială din vorbă a avută informația și 
despre aceea, că faimâsa proclamația a fostă tri
misă în Ardeală cu posta, tocmai în dina când 
s’a constituită în Clușiu reuniunea maghiară cu 
tendința de a maghiarisa pe Românii ardeleni; 
asemenea a trebuită să afle d. Ionă Brătianu, 
cele dintâi esemplare ale manifestului roșu 
fostă espedate căpeteniiloră numitei reuniuni și 
că din cuprinsulă manifestului însuși resultă, 
elă avea să fiă o contra-demonstrațiune la adresa 
societății de maghiarisare.

D-lă ministru-președinte însuși recunâsce in
directa, în discursulu său dela 4 Decemvre an. 
trecută, starea de asuprire și de prigonire, în 
care se află Românii ardeleni, când dice, că i 
s’a scrisă din Ardealu, că „la sosirea manifes
tului aici s’a dată motive acelora, cari voicscil 
„.se lovescă și se estermineze pe Românii transil
văneni, ca să recurgă la arestări și persecuțiuni 
„de totă felulă."

Nu-i erau necunoscute d-lui primă-ministru 
împrejurările fatale și faptele triste, ce au înfluin- 
țată asupra creeriloră aprinși a aceloru tineri( 
născândă în capetele loră ideile periculose și con
damnabile depuse în proclamația, ce au trimis’o 
peste Carpați. Fost’au destule cașuri în istoria, 
ca iubirea de patria și de națiune ajunsă până 
la esaltare să seducă pe câte ună omă chiar și 
la crime. D-lă lonă Brătianu ca omă de stată, 
care multe a esperiată în viața sa, scie să apre
cieze acesta.

De ce dâr nu a inculpată d-sa pe aceia, 
cari prin prigonirile loră îndreptate în contra 
Româniloră ardeleni silescă mulțime de tineri ro
mâni să trâcă în România și să îșî caute acolo 
„asilă și hrană", și cari prin lovirile loră din ce 
în ce mai vehemente în scopă de a esterminapc 
cei rămași acașă, facă să se nască în creerii ace- 
loră tineri idea de a propune, cum dice d. Bră
tianu, „măsurile cele mai estreme, mai clandestine, 
asasinatulă chiar?" De ce nu acusă d-sa pe 
adevărații urzitori și suscitători ai greutățiloră, ce 
se prepară guvernului română și României, și de 
ce ne impută indirectă nouă Româniloră de din- 
câce de Carpați, că tocmai noi, cei loviți și ame
nințați cu esterminare, amă purta vina la tâte,
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Pentru nesocotința și greșelele unoră tineri 
— scie prea bine d. Ionă Brătianu 
p6te trage la răspundere o societate și încă, 
puțină ună poporă întregă, mai alesă 
vedită este că acei tineri au lucrată 
capulă loră; trebne să admitemă prin 
că d-sa, când a vorbită în Senată despre espul- 
sații ardeleni, s’a gândită prea multă la greu
tățile, ce le-au putută suscita aceștia guvernului 
și țărei, și prea puțină la greutățile, ce ni le 
putâu prepara nouă Româniloră ardeleni impu
tările d-sale neîntemeiate.

Mergemă încă și mai departe și afirmămă, 
că decă d. Ionă Brătianu ar fi avută mai multă 
în vedere trista situațiune a celoră loviți și pri
goniți de dincâce de Carpați, nici n’ar fi luată 
măsura de espulsare, fiindcă acâsta măsură es- 
tremă, care n’a fostă reclamată de guvernulă 
nostru austro-ungaru, n’a ușurptă, cum crede d. 
Brătianu, ci a agravată numai situați unea nâstră, 
a celoră din imperiulă habsburgică.

Măsura de espulsare a venită din nenoro
cire numai în ajutorulă adversariloră nemului 
nostru, cari din pricina proclamației „au recursă 
la arestări și persecuțiuni de totă felulă", vrândă 
a face pe lume să crâdă, că ar esista între Ro
mânii cu carte din Ardelă ună complotu contra 
statului și că bine face guvernulă ungureșcă, 
că-i lovesce pe aceștia făr’ de cruțare. Măsura de es
pulsare are caracterul unei măsuri în contra Români-; 
loră ardeleni, nu numai în potriva unoră pe.i- 
sâne. Așa a fostă interpretată ea celă puțină de 
adversarii noștri, pe când dâcă cei culpabili ar fi 
fostă trași la răspundere înaintea legei s’ar fi pu
tută constată motivulu, ce ia împinsă la fapta loră, 
și că au lucrată numai de capulă loră.

Cea mai viuă dovadă, că măsura de espul
sare nu ne-a adusă nici o ușurare, este faptulă, 
că încă și pană în cliua de adi 
călcările de domiciliu 
a crezută că ne 
acele espulsiuni. 
urmări ale acestei măsuri faptulă, 
noștri s’au simțită încuragiați printrînsa în lu
crarea loră de esterminare.

Astfelă amă ajunsă noi Românii ardeleni 
între ciocană și nicovală.

D-lă ministru-președinte Brătianu recunâsce 
în discursulă său esistința unei cestiuni române 
dincâce de Carpați. Crede âre d-sa, că prin im
putări la adresa Româniloră de dincâce va ușura 
soluțiunea acestei cestiuni, pe care și d-sa trebue 
să o dorâscă chiar în interesulă bunei vecinătăți 
și amiciții cu monarchia nâstră?

nu se 
mai 

când do- 
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urmare

se continuă în- 
și persecuți unițe, de cari 

va feri d. Brătianu făcându 
Mai departe ne arată tristele 

că adversarii

tria împedecă unirea și suver^iitatea Bulgariei. Dăr nu 
paternă să țrecemă cu vederea întrebarea, că pentru ce con
tele Andrassy n’a făcută aceste importante observațiuni în 
delegațiune? Noi nu putemă da altă explicare motiveloră, 
ce au pricinuită interpelarea, decâttfM'orința d’a da contelui 
Kalnoky ună semnă și d’a arăta orecare nemulțămire cu 
actuala politică austriacă. Contele Andrassy a apucată 
o cale necorectă și e durerosă a cădea asupra ca
merei magnațiloră umbra unei intrige. De ce contele 
Andrassy nu spune pe fată ce cugetă ? Contele Kalnoky 
a declarată, că in alianța cu Germania nu s’a ivită nici 
o schimbare. A descoperită Andrassy simptome de vr’o 
schimbare? Vrea Andrassy ună altă raportă cu Rusia, 
o altă politică față cu Italia? Dăcă Andrassy vede vr’ună 
periculă pentru monarchiă, să ’și ofere talentulă său jși 
să 'lă înlăture, trebue să arate acum, că elă încalecă 
numai când bubue tunurile, altfelă rămâne neînțelesă.

„Presse" se esprimă astfelu:
Contele Andrassy e contra unirei personale, ca ne- 

fiindă o resolvare durabilă. Noi încă nu credemă, că 
prin acâsta cestiunea s’ar resolva definitivă. Unirea re
ală totă s’ar esecuta odată. Dar pentru acesta nu putemă 
imputa conducerei oficiului nostru de esterne, decă even
tuală ar consimți cu unirea personală. In politică rare
ori poți esecuta ideale, de cele mai multe ori trebue să 
te mulțămescl cu ună mijlocă, care pentru momentă 
ajută in încurcăturile critice. Că și bărbați de stată cu 
greutate potă veni în greua situațiune, d’a se mulțămi cu 
bine decâtu cu mai bine, despre aceea contele Andrassy 

I însuși nea istorisită unu drastică esemplu: nesuccesulă 
planuriloră sale bulgare la congresulă din Berlină. Și elă 
îți are semnătura sa pusă sub tractatulă, care a dată 
pricină la actualele încurcături dela Balcani.

„Deutsche Zeitung" elice:
Mari succese de sigură că n’a obținută pănă acum 

contele Kalnoky, der a isbutită să susțină pacea, o îm
prejurare, care dincâce de Leitha se prețuesce mai multă 
decâtă în cercuri maghiare, unde se scaldă cu focă na
țională în curentulă antirusescă. In totă casulă, pășirea 
contelui Andrassy este ună însemnată incidență, care do- 
vedesce, că Maghiarii ârășl vreu să-și validiteze cu ho- 
tărîre influința loră în politica esternă a monarchiei. 
Cei de dincolo suntă de părere, că ,,politica paralelă" 
între Austria și Rusia s’a dovedită deja ca o rătăcire. 
De altmintrelea suntemă de acordă cu Ungurii: cea mai 
bună și mai sigură politică a imperiului habsburgică zace 
într’o strînsă legătură cu Germania.

Pressa vienesă și interpelarea lui Andrassy.
Interpelarea contelui Iuliu Andrassy 

adresată ministrului președinte Tisza în camera 
magnațiloru relativă la atitudinea monarchiei în 
cestiunea unirei Bulgarilor^ a provocată o ade
vărată furtună în pressa din Viena și se esplică ca 
unu semnă dată de Maghiari contelui Kalnoky. 

să părăsăscă oficiulu esterneloră.
„Neue Freie Presse" scrie:

Interpelarea a produsă orecare desamăgire, pent 2 
ea se mișcă esclusivă în periferia unei cestiuni, care

ca

că
celă puțină pentru statulă nostru nu cuprinde în sine 
cea mai apăsătore grije. Pornirea, ce a oferit’o contele 
Andrassy opiniunei publice, va afla pretutindenea cea mai 
amicală primire, căci nu se pote accentua destulă de desă 
și de espresă, că în Austria nu se află nici ună bărbatu 
de stată, nici o partidă, nici o naționalitate, care n’ar 
însoți cu cea mai mare simpaiiă desvoltarea autonomă 
a popdrăloră în Orienta; și nu se pote destulă de desu 
asigura, că monarchia nostră nu se opune independenței 
bulgare, că noi nu dorimă nimică mai bună, de câtă ca să 
firnă legați cu tâte neamurile, cari locuiescă peninsula, 

căci amu voi să dămă direcțiune politicei d-sale?' prin legătura amiciției și schimbului economică. Nu Aus-

SOIRILE PILEI
Broprietarulă .patriotă*  Millian Basil din Erdoalja 

s’a făcută membru ală «Kulturegyletului». La ce 
tentă patriotică*  s’o fi așteptând? %-- X—

numerulă acelora, cari 
mărirea culturei maghiare,

»pa-

și-au
în a

După o statistică, 
schimbată numele întru 
doua jumătate a anului trecută, se urcă la 353. >Egye- 
tertes*  se bucură de acesta, der a uitată să spună că aprope 
toți muoii patrioți' suntă jidovi.

—x—
Ungurii cari, trăescii în Serbia au formată, se dice 

că din propria loră inițiativă, unu comitetu cu ună ca
pitală de 70.000 franci peniru înființarea unei legiuni 
ungurești de 1000 de âmeni cu comanda maghiară. To- 
tulă s’a făcută în liniște, după cum se spune fără scirea 
guvernului Maghiarii, cari trăescă în Serbia, se voră 
adresa la ,patrioticii și vitejii« fii ai Ungariei cu rugarea, 
să sprijinescă legiunea prin bani și prin intrarea în ea.

Aflămă că filiala de aci a »Kulturegyletului« abia 
a păpată

Hermann 
sudici ai

eșită din găoce a și pățit’o. Ună servitoră 
95 fl. din banii încasați. Bele semne !

—x—
Mineralogulă și economistul^ naționala 

Ackner din Sibiiu a descoperită in Carpații
Ardealului o venă, probabilă forte bogată, de aură, pre
cum și alta de platină. 0. Ackner va raporta guver
nului și se va pune în atingere cu întreprinzători interni 
și esterni pentru esploatarea lord.

—x—
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„Egyetârtâs“ se bucură fârfe multă, că „patriotis
mul < fetițeloră de 2 ani a ajunsă așa de mare, că 
în mai multe orașe, ca Deșiu, Brașovă, Sibiiu, 
Mureșă-Oșorheiu, aceste drăgălașe ființe, umblă din 
casă în casă cu lista «Kulturegyletului,* * și au adunată 
pănă acum 25 fl. 45 cr. — Acâsta’i bețiă cu apă rece 
seu reclamă.

*) Mercur Hollandais 1683 pag. 255.

*a) Marsigli pag. 78.

—x—
De câtva timpă în Roma este mare cârtă între 

casierițe și chelneri. Aceștia din urmă s’au săturată 
de cochetăriile cele multe și rău voităre ale casierițeloră, 
pentru aceea au începută o gână formală în contra loră

Maltratări „patriotice,, sub pretecstii de 
daco-românismu.

Selagiu 1886, lanuariu 28.
Pentru ca publiculă cetitoră se-'și pâtă face o ideă, 

că pănă unde au ajunsă »patrioț.ii“ din Sălagiu cu neo
menia loră, voiescă a descrie o scenă, ce s’a petrecută 
mai în dilele trecute în orașulă Șimleulă Silvaniei. Suntă 
aici anume mai mulți, dâr cu distincțiune 2 inimici de 
mârte a totă ce e română. Ambii suntă omeni, cari 
se pricepă forte bine la meschinării și la cutezare <5rbă. 
Nu vrâu a respecta legea, nu dreptatea, ci în ascunsă, pe 
căi strîmbe și cu o astuțiă diavolâscă facă mereu la pro
ceduri «patriotice»

In acestă orașă din întâmplare a ajunsă magistru 
la postă ună anumită Gâll lânos, română de nașcere, 
dâr încetulă cu încetulă trecută în câta celoră din să
mânța lui «Megyer, Bonyâr, Acsâd, Kur, Gyarmal, Kar 
etjKaz.“ — Ca omă isteți în ce priveșce ale sale o 
ducea binișoră, așa că unii dintre «kulturegyletișll,, ajun
seseră cam în punga D-sale. Invidioși, cum suntă de 
regulă de fericirea altuia, cei doi susă numiți făcură ară
tări la locurile competente în contra lui Gâll înculpându-lă 
că ar fi agitatoră daco-română, și cine mai scie 
cu câte nebunii netemeinice. —

Destulă că în urmarea acestoră necurmate acusări 
prâste și neadevărate, pe D-lă Gâll l’au suspendată de 
ăici, fără ca din acusări să se fi putută adeveri măcară 
câtă e negru sub unghiă. Și din punctă de vedere «pa
triotică*  l’au transpusă la Oroshăza, ca să nu mai agi- 
teze prin Sălagiu. — Domne sânte, ce mai Daco-română 
a fostă D-lă Gâll. ar trebui să întrebe pe Românii să- 
lăgienî câtă de tare se fălescă cu dânsulă! —

Inzadară că „spaima*  emare și nu se potă odihni. 
Etă deci câtă de minunate producte seceră fantasiile noc
turne sublime ale „patrioțiloră noștri. Să-și însemne 
însă bine, că Româniloră selagieni prin acâstă unică pro
cedură nici celă mai mică rău nu le-au causată, der 
și-au stricată loră înșiși, pentrucă au perdulă ună „pa 
triotă.“ Stândă astfelă lucrulă, D-lă Gâll cu drepții pote 
suspina pentru nedreptatea ce i s’a făcută. De aci D-lă 
Gâll îșl pâte face o frumosă doctrină morală, care săi 
fiă de învăță. Nu cugete publiculă cetitoriu, că voiu să 
sară in apărarea D-lui Gâll, der voescă se înfățiseză o 
icână tristă a proceduriloră cărora suntemă espuși.

Dâcă să inlemplă unele ca aceste cu ună omă ca 
D. Gâll, vă închipuiți numai câtoră maltractări suntă es
puși alții, cari țină cu bărbățiă la caracterulu loră na
țională. Așa se întâmplă pe la noi de ună timpă încoce, 
de când „patrioțiloră le este plină capulă de gărgăuni și 
de idei false, cari numai după dânșii convină spiritului 
timpului modernă. Când bietulă română dârme liniștită 
ca se-și pauseze corpulă ostenită de munca dilei, dân
șii plini de frică, stau la pândă, veghiază după noi di 
și nâple, că dâră voră descoperi cine scie ce secrete, de 

cari își închipuescă D-loră. Și când totă vighiarea e 
zădarnică și nu află nimică ciungărită, facă arătări false 
și cu obrăznicia loră mergă pănă la „non plus ultra*  cu 
scopă ca să ne înghi ță. —

Decă stau așa lucrurile și pe alte locuri, atunci nu 
avemă sâ ne mirămă, că 4'ln’cu audlimă echoulă tristă 
a strigăteloră celoră asupriți din tâte părțile pe unde 
numai sărtea a aruncată câte ună sufletă de Română, 
și nu scimă pe cine sâ plângemă mai multă, pe asupriți 
ori pe asupritori! Măgureană.

Unu steagii moldovenescul la museulu 
istoricii din Dresda.

In una din dilele lunei Octomvre 1884, sosii în 
capitala Sacsoniei cu amiculă meu Ch..., Dresda, cu 
posiția sa pitorescă, cu monumentele sale lucrate cu 
multă măestriă, cu bogăția museeloră, prin înaintarea 
culturei și a nenumărateloră sale fabrici face ca sâ fiă 
unulă din cele mai însemnate orașe ale Germaniei, atâtă 
în privința intelectuală câtă și în cea materială.

Fiindă călători, căutamă cu nesațiu să visitămă și 
să examinămă câtă să pote mai bine orașulă. Intre al
tele ne-amă dusă și la museulă istorică întemeiată de 
regii Sacsonî, și cari posedă prețiâse odâre, mai cu sămă 
în ceea ce priveșce acestă regată. Vădurămă șalele cu 
colecțiuni de arme, de zale a cavaleriloră din evulă-me- 
diu. In una din camere observam steaguri turcesc!, ală 
turea se afla o odaiă cu arme polone. Der ceea ce ne-au 
atrasă privirea cu deosebire, a fostă zalea cu capulu de 
leu a celui mai mare și strălucită voevodă a Poloniei, 
adică a vilâzulni Sobieski. Imprejurulă ei erau aședate 
armele mai mulloră căpetenii,ț]ce întovărășau pe Sobieski 
la apărarea Vienei din 1683. Ne transportamă cu mintea 
la asediulă Habsburgică, felă de felă de gândiri ne tre
ceau prin minte. Sciamfi cum Viena era apărată de 
armele Auslriace, Sacsone, Bavareze, de armatele din Tran- 
conia, Gotha, Wurtemberg, cum chiar mândra Polonie 
venise în ajutorulă Europei. Căci asediulă Vienei face 
epoca în istoria, de aici depindea pătrunderea Otoma- 
niloră în inima lumei civilisate.

Peste 81,000 de soldați’) erau înlănțuit! de pu
ternica armată furcâscă, <e trecea peste numărulQ de 
190,000, aduse din provinciile imperiului și din țările ce 
recunosceau suzeranitatea înaltei Porți. Ungaria era re- 
presentată prin 'lVkeli, Muntenia prin Șerbană' Cantacu- 
zenă Voevodă, âr Moldova prin Duca Voevodă cu 2000 
de Moldoveni.

Domnulă de Marsigli ne spune, că Moldova și 
Muntenia dedea ună corpă de cavaleriă și-lă între
ținea pe socoteala principateloră, că Moldova dedea 
Turci'oră suma de 25,000 Risdales și 4000 soldați, 
Muntenia 25,000 Risdales și 4000 soldați, Transil
vania 50 mii Risdales și 8000 soldați**).  Cuatie r- 
rulă Moldovei era în drâpta și ală Munteniloră în 
stânga. Apoi Moldovenii formau garda înaintată de pe- 
destri ținândă caii de frâu. Turcii nu se puteau dis
pensa de cavaleria Moldovenescă, și o puse în avant- 
gardă fiindă ca cea mai bună, ea prin urmare fu cea d’ân- 
tâiu, care se luă la harță. Cavaleria Moldovenescă ave 
ună mare renume. Căci caii Moldovenesc! erau esce- 
lențl pentru marșuri; lesne îi dresa și resistau forte 
bine la osteneli. Marsigli spune: noi îi socoteamă ca 
cei mai buni din armată.

Amintindu-ne de tâte acestea, ne întrebamă: nu 
va fi vre-o armă, vre ună semnă ală nămului nos
tru, ca să ne dovedâscă încă odată că amă luată 
parte la acelă mare evenimentă europenescă. In- 
torceamă stâgurile Turcescl și Polone dâr vomă da 
peste ceva. Comunicarămă dorința nostră gardianului 
ce ne însoțea. In sfîrșită elă ne arată ună stâgă, care, 
după dânsulă, (j* cea că e bnlgărescă, fiindcă fn timpulă 
aniloră 1830 și 1839 Impăratulă Nicolae ală Rusiei, vi- 
sitândă museulă, a bine voita d’a da atențiune acestui 
steagă dicândă că e bulgărescă

Acestă steagu se află încadrată într’ună dulapă de 
lemnă negru în mărime de 55 centimetri lățime și de 
1.70 lungime, represintândă pe Isusă Cristosă cu evan- 
gelia în mână deschisă. Der mare fu indignația nâstră 
contra bietului gardiană și contra autocratului Rusiei, 
când puturămă descifra următârea frasă româneseă: In 
vitejia dreptă se biruiescă. Atunci ne încredințarămfi că 
acestă steagă e româneseă. Der chiar nota museului 
ne dovedesce acăsta o transciere după cum ne-o comu
nică gardianulă: Steagulă celă sfântă bulgărescă (sic) 
Ună dară făcută de ducele de Holstein

_ Acestă stâgă a fostă câștigată dela Moldoveni în
tr’ună resbelă cu Turcii, pe elu se află zugrăvită în cu
lori pestrițe pe damască galbenă, Cristosă ținândă o 
carte deschisă cu inscripția. Acâstă inscripția precum 
și aceea care se mai află în parte pe marginea superiâră 
se traduce în modulă următoră :

«Cavalerismulă leală stă în mâna lui Dumnezeu.
„Speranța este bucuria mea.
♦ Depinde însă de puterea lui Dumnedeu Isusă 

Cristosă.
„Se vâ înfățișați înaintea Tatălui nostru cerescă, 

deci fiți binecuvîntațl.
♦ Veți întră în casa Tatălui meu.“
Ar fi bine ca ministerulă de instrucțiune să ia dis- 

posițiă a se scâte o copia fidelă și a o pune în museulă 
nostru națională. Cr. Resboianu.

(Românulă.)

Cine suntii arendașii moșiiloru 
statului ?

In dilele acestea s’a petrecută în camera 
deputății oră din Peșta o scenă interesantă anti
semită. Deputatulă Geza Racz dise:

Cu ocasiunea jubilare, diarele an adusă
scirea, că guvernulă a vândută jidovului Deutsch & Comp, 
moșia Moher-Puszta (unde precum se scie ârdele tartare 
au nimicită oștirea ungurescă). Când sa întâmplată a- 
cestă esemplu de emigrare tartară modernă și ministru'.ă 
președinte își serbase jubileulă său de ^ece ani, li s’a 
disă antisemițiloră, cari îsi esprimau îngrijirea de acăsta, 
ca. se cumpere ei moșiile statului, âr nu jidovii. Am 
acum în mână o însemnare de numele aceloră arendași 
ai mosiiloră statului ungurescă, cari suntă în restanță 
cu sume de peste 1000 fl. din arendă. Când am cetită 
acâstă însemnare, am credută că pâte mi-a căzută în 
mână v’o broșură mai vechiă din ,12 Ropirat*  broșu
rile antisemite de Istoczi), seu acele foi din vechiulă 
testamentă, în care se află tabla genealogică a popâre- 
loră judaice: «Avramă a produsă pe Jsacă*  ș. a. (Ilari
tate furtunâsă). Căci dacă cetimă orice fâiă, aflămă 
numai nume ca: (Audiții Audiții) Isacă Stuhl, Isacă 
Klein, Leba Hardstein, Leba Hardstein, și a treia âră 
Leba Hardstein, Șrnill Herș Guber, Israilă Kraus, Moise

FOIIjETOND.

Fluoru.
0 poveste modernă, estrasă din nemțește de N. F. Meșederu.

Chimiștii noștri moderni suntă de ordinară vă^uți 
de vox populi ca âmeni ce se închină cu sciința și cu 
practica celui mai deșteptă materialismă, ei nu arată 
vre-o simțire romantică seu o ilusiune poetică, ci se in- 
teresâză mai multă pentru atmosfera îngreuiată de 
Chior și Brom a diferiteloră laboratorie, âr nu pentru 
florile primăverei și lumina sârelui, pentru munții al
baștri și ochii negri. Ună chimistă amorezată este vă
zută de poporă, ca o contradicere a sa propriă, impunân- 
du-i instinctivă, că acestă deslușitoră a misleriiloră 
naturale, nu este mai multă în stare de a putâ simți 
vre-o plăcere, seu ilusiunl lumescî.

Intre astfelă de chimiști nu putemă înse număra 
pe doctorală Leo Fabriciu, cu tâte că avea o deosebită 
pasiune pentru eprouvetele și retortele sale. Și pentru 
ce?—că în elă erau representate o legătură strînsă în 
esactitatea talentului de cucerire, epicurismulă veselă și 
ilusiunl poetice. Capabilitatea acestui doctorii Leo, pe 
lerenulă vieței plăcute, îșl găsi nu arareori pesimiști in
vidioși. Elă afla împrejura i totulă fermecătoră, pentru 1 
fiecare trandafiră o admirare, o poesiă frumosă îlă în-' 
cânta, o comediă îlă strica de rîsă, âr o dramă îlă mișca i 
și îlă ridica într’atâtă — ca și cum ar fi elă însuși an-1 
torulă ei. Pe lângă aceste făcuse elă în ună ană șij 
jumătate cele mai gingașe poesii Iosefinei Laroche, pe 
care o iubea cu multă focă, și, devenindă ea soția lui,

îi crescuse optimismulă într’atâtă, încâtă nu-șl mai afla 
margine. Doctorulă Fabriciu și viorica sa, era părechea 
cea mai d.e invidiată; tineri, bogați, sănătoși, pănă la 
nebuniă amoresațî, se aflau — cu tâte că petrecuse deja 
4 ani în dulcele amorfi, — totă în luna mierei, âr cei doi 
copilași—cărora viorica le dădusa viâța, — erau culmea 
estremei lorii bucurii.

Stă, ce se întâmplă într’o tji cătră sâră: Do -torulfi 
Leo era într’o di ocupată multe ore în laboralorulă său, 
cucerindă în natura fluorului, acestui element u curiosă, 
care nu pâte fi adusă singură in stare liberă, fiindcă 
atacă ori ce vasă. Problemele ce-și compuse Leo, tre
buiau să fiă forte interesante, că elă ședea în mai multe 
rîndurl îndelungate, cufundată în gândire, ascundându-și 
fața în mânile rădimate pe masa laboratorului, fără nici 
o mișcare — experimentând!! altminterea forte veselă și 
vioiu. Obosită, păși elă din laboratoră in odaia de lec
tură și se puse pe ună divană, sciindă că copii săi, cu 
cari elfi în totfi timpulfi recreației sale se juca, s’au 
dusti cu soția sa la o vecină amică. Doctorulă Fabriciu 
căscă de vr’o câteva ori, își trase degetele mânei drepte 
peste frunte, ca și când ar voi să impue gândurilorfi 
sale «că pentru astădî este destulă.*

Și într’adevără reușise a împrăștia răsunetele sciin- 
țifice din creerii săi, înlocuindu-le cu gândulă la iubita 
sa losefina și drăgălașii săi Ioniță și Olguța, cari peste 
ună ciasfi celfi multă, trebuiau să se reîntârcă. Așa 
ședândfi culcată, și în închipuire cum se apropiă lose
fina de elă, îi netedeșce obrazii cu catifenielei mânuțe, 
îi apucă gingașă urechile apăsândă gurița cea carniolă pe 
buzele sale — aude deodată o bătae în rit mu dectalică

la ușa camerei sale. ,Intră!*  strigă elfi. Ușa se des
chide, și în cameră intră figura unui omă în vârstă, în 
negru îmbrăcată — salutându-lfi ușoră și nobilă. Pe 
doctoră ilfi apucă o mănie asupra camerierei, care din 
nebăgare de samă a intrelăsatu să anunțe pe sfreinulă 
cu tâte că adese i s’a disă că este necuviincios^ de a 
lăsa pe ori ce străină să intre — nerugatfi mai întăiu 
să aștepte în salonfi, pănă ce va fi anunțată domnului 
seu dâmnei din casă; și cu atâtă mai multă, că în acelfi 
momenlă se simți Leo atâtă de obosită, încâtă nu era 
dispusă să intre cu orice străină în conversația. Mănia 
acăsta nu-lfi putu ocupa multă timpă, căci aparițiunea 
acestui străină, prin presența sa nobilă, părea să aștepte 
o funebră intîmpinare. Cu tâtă ostenela, ce Leo simți 
în membrele sale, sări de pe divană, își frecă ochii 
adresându-se cătră străinulfi. «Vă rogfi. .. luațl locă, 
de cine am neașteptata onăre? — «Numele meu nu
vine de locă în ehestiă, numele meu este detunătură și
fumă — precum dică și opurile poetice, cari se ocupă 
de sârtea colegului d-tale Faust. — «într’adevără, dâr
cu tâte, este de obiceiu...*  ,Vă rogfi, ilfi întrerupe străi-
nulfi, să nu vă supărați de incognitulă meu care îlă facă 
din principă de mai mulți ani. Eu suntă autorulfi mai 
multorfi opere, mă ocupă principală cu chimia ca și d-ta 
domnule doctor fi, cu deosebire însă, că eu am stră
bătută ceva mai adâncă în misteriile sciinței nâstre. — 
«Pare că nu arătațl prea multă modestiă*,  răspunse 
Leo. „Imî permiteți întrebarea...’ — «Ce mă aduce la 
d-vâst.ră? Sunt gata a vă spune și voiu vedâ, dâcă 
domnulă doctorii Leo Fabriciu este demnă a primi ceva 
din mâna mea în schimbă pentru o neînsemnată sumă 
de bani,
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Breban, Marca Șmill Vitzel (Ilaritate), și dacă continuu 
mai departe și nu lasă afară nici unii nume — fără 
deoseb re de confesiune — aflu numai jidovi și jidovi. 
Leb Kuhan jnn., Saja Modern, Scheiner Motko, Hersch 
Weiss, Wittles Honig (Mare ilaritate în stânga estremă) și 
așa așă pute ceti mal departe întrega listă de nume, 
din care e vădită, ca mai multă ca jumetate din cei 
145 arendași ai moșiiloră statului ungurescă suntă ji
dovi. Aci se vede adecă, că jidovii prelulindenea suntă 
preferiți și cu tdfe astea se supără, dacă cineva afirmă, 
că a treia parte din va'orea moșieloră statului se ri- 
sipesce. Ună esemplu eclatantă să vă aducă. (Audiți 1 
în stânga estremă.) Aci este Leba Hartst.ein întreitulă 
arendașă, daforesce dela 1874, așa dară de 11 anî, 
statului și nu plătesce nimică; deunădile a dată o peti- 
țiune, ca să i se ârte restanțele său celă puțină o parte 
din ele. I s’a ertată a patra parte din sumă, dară, pre
cum se pote convinge cineva din acestă estrasă, n’a 
plătită nici ună bană. Așa dară ar fi vorba nu 
de risipa unei treimi, ci de risipa valârei în
tregi! (Contraziceri în drăpta.) Vă rogă, am aci în 
mână’mi documentulă! Din acestă estrasă vedemă că 
aceste cașuri se’ntâmplă tocmai in ținuturile locuite de 
naționa'itățf. între Germâni nu să potă vârî jidovii, pe 
aceia nu’i potă jăfui cu cămătăria, cu vină falsificată, cu 
rachiu cu vitriolă; bielulă Slovacă însă îi cade jertfă și 
pe când jidovulă se fălesce cu simțămintele sale germâne 
între Germani, se mărturisesce între Ruteni, Slovaci și 
Valahi de Maghiară, îșl însușesce ună nume maghiară și 
cu jeturile sale abate ura asupra Maghiariloră, și de aci 
vine, că cultura maghiară, ce o represintă acolo jidovii 
nici odată nu o voră îndrăgi naționalitățile.«.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală «Gaz. Trans.»)

LONDRA, 1 Februariu. — Se vorbesce- 
că Hartington a refusatu să intre în noulu ca, 
binetu, fiind că nu aprobă politica lui Glaclstone 
privitdre la Irlanda. Se asigură, că noulu ca- 
binetu va concede instituirea unei adunări le
gislative în Dublinu, pentru regularea cestiuniloră 
interne ale Irlandei, sub condițiunea, ca se se 
ofere garanții îndestulii,6re pentru susținerea in
tegrității întregei ’monarchii.

MADRIDtJ, 1 Februarie. — Guvernulu 
a botărîtu să întocmăscă în anulă 1888 o espo- 
sițiune generală.

BELGRADtJ, 1 Februarie. — Noua notă 
a mariloru puteri declară, că Europa nu permite 
nici reînoirea ostilităților!!, nici vre-o modificare 
teritorială.

DIVERSE.
Șarlatauiă. — Cu vr’o câteva ,dile înainte de asta 

ună străină a intrată la giuvaergiulă lui Welley din 
Londra și a cumpărată ună diamantă în preță de 8000 
fl. plătindă imediată acestă sumă. Peste puțină timpă 
străinulă s’a reîntorsă și (fise! că a întrebată pe soția 
sa, că diamantulă vrea să lă pârte în broche său în inelă ; 
oția sa a alesă inelulă și așa acum aduce înderătă dia- 
mantulă, pentru ca să fiă cuprinsă în ună elegantă ca
dru de rococo. Giuvaergiulă a aședrită mai multe de
semne înaintea lui, ca să-și alâgă. Elă îndată a și alesă 
unulă și dise: «Deârece diamantulă rămâne la D-ta, acum 
cumpără pentru soția mea o diademă, femeiloră nu le 
place, dăcă mergemă cu mânile gole dela vr’ună giu

vaergiu." Străinulă a alesă șese diamante, ală căroră 
preță a fostă 7000 de fl., și dise; „Vomă face socolelă 
când va fi gata inelulă." Giuvaergiulă totă că-iulindu-se 
l’a petrecută pănă la ușă pe străinulă. Sera spre marea 
lui mirare a observată, că petra adusă îndărătă e — 
falsă.

*

Vijelia. — O vijeliă cumplită a fostă în săptămâna 
trecută în orașulă San-Francisco din America. Furia 
vijeliei a causată cele mai înspăimentătore nenorociri. 
Multe vieți a răpită și nenumărate clădiri și edificiuri 
scumpe le-a sdrobită, așa câtă daunele causate de furia 
acestei tempestăți în cursulă celoră 24 ore, câtă a ținută, 
suntă nespusă de mari. Multe chiar și din cele mai 
pompdse clădiri din San-Francisco au fostă cu lotulă 
ruinate, er altele au fostă mișcate dela locă prin pute
rea vântului, așa câtă trecătorii de pe strade potă privi prin 
crepăturile părețiloră în salonele domniloră. Mulți omeni 
fură înmormântați pe strade sub ruinele părețiloră. Chiar 
și trenulă fu răsturnată de pe șine prin puterea vântului, 
er firele telegrafice au fostă rupte mai pretutindenea. 
Nu se pote socoti mărimea nenorociriloră causate de 
acestă ventă.

* **
Regenta Spaniei. — „Le Figaro" publică ună por

tretă ală archiducesei Chrislina, regina și reginta Spaniei. 
Estragemă pasagele urmălore: Reginta are două-deci și 
șâse de ani. Este o blondă cu ochii negrii — indice de 
energie. Ea n’are tipulă Măriei Antoaneta, ci tipulă Mar
garetei, guvernatorea Flandrei totă o Austriacă. Maria 
Christina este înaltă și c’o înfățișare mândră. Se imbracă 
ca o domnă din lumea mare, c’o simplitate și ună gustă 
deosebită. Sciindă mai multe limbi, a învățată forte re
pede limba spaniolă, care o vorbesce adi forte bine. Na
tura ei cugetătore, d’o blândeță și d’o egalitate rară, nu 
se manifestă îndată cu darurile sale cele mai demne de 
admirată: curagiulu și înalta inteligință. Nu s’a vădută 
manifestându-se în ea decâtă bunătatea. Mai ’naiiile, d’a de
veni socia lui Alfonso XII, Maria Christina avii să lupte 
în contra unei suvenir!: suvenirea reginei Mercedes. inortă 
de opt-spre-dece ani, după șâse luni d’o căsătoria pasio
nată. In locă să depărteze acestă suvenire, o punea în 
totd’auna inainte-i ca o făgăduiâlă de devotamenlă. In 
villa dela Arcachonă, unde Alfonso XII se ducea să vedă 
pentru prima 6ră pe archiducesa, vădii cu mare surprin
dere pe mâsa logodnice' sale portretulă sărmanei Merce
des. Viitorea regină a Spaniei dice, cu cea mai mare 
emoțiune, că va căuta se semene în l.6te cu fosta socie 
a regelui. A doua di după acăstă întrevedere, Alfonso 
XII scria Mariei-Christina unulă din acele bilete, în care 
se vedea caracterulă lui aprinsă și poetică. Și astfelă 
căsătoria acâsta deveni în urmă o adevărată căsătoria 
de iubire.

* ¥ Uf

0 cură ueisbutită. — Inlr’o casă de alienați la 
Parisă se află de câtva timpă o pacientă, care își închi- 
puiesce că ar fi Christina Nilsson; ea cântă totă diua și 
face necontenite cercări de scăpare din institută, sub 
pretestă că are să cânte la ună concertă și că publiculă 
o aștâptă. Nisce amici parisianl povestiseră artistei ce
lebre acăstă ciudată manomanie și d-na Nilsson, coprinsă 
de compătimire, voi să facă cercarea decă prin înfăți
șarea sa nu va pută să tămăduâscă pe bolnavă. Pacienta, 
soția unui comerciantă, anume Anna Bernard, ședea în 
pată, când celebra cantatriță îi făcea visit.ă. La apro
pierea ei, nenorocita bolnavă se îngălbeni și când Chri
stina Nilsson îi spuse numele său și începu a cânta spre

a nu lăsa bolnavei nici o îndoială, smintita se asvâril 
furiăsă asupra artistei, strîngând’o de gâtă și cercândă 
s’o sugrume cu manele sale; totd’odată strigă cu furie: 
«A! tu ești fantoma blăstămată, pe care lumea o ia 
dreptă mine! tu ești care îmi răpescl laurii, care esploa- 
tezl vocea mea și câștigi banii mei!*  Cu mare nevoe 
isbutiră medicii să smulgă pe Diva din ghiarele smintitei, 
er domna Nilsson fu cuprinsă de ună atacă nervosă și 
silită a ședă câteva dile în pată. Este probabilă, că 
celebra artistă nu va mai face vr’o altă cercare d’a tă
mădui o alienațiune mintală.

CONVOCARE.
Reuniunea română de gimnastică și de cântări, va 

ține adunarea sa generală pe anulă 1885 în 26 Ianuariu 
1886 st. v. la 3 âre după prântjă, în sala de desemnă 
a gimnasiului românescă. Domnii membrii suntă pof- 
fițl a lua parte în numără câtă se pote mai mare, deârece 
după statute se recere la luarea concluseloră presența 
majorității absolute a tuturoră membriloră.

Brașovu în 18 Ianuariu 1886.
Iuon Lengeru, Dr. Ioan Bozoceanu..

președinte. secretarii.
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Prețulă Abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni 3 fl.
„ șâse „ 6 „
„ unu anu 12 „

. Pentru J&oinânia și străinătate:
pe trei luni IO franci 

,, șese „ 20 ,,
„ unu anu 40 „

Abonarea ae p6te face mai ușoru și mai 
repede prin mandate poștale.

Abonațiloru de pân’acum li se recomanda 
a însemna pe cuponă numărulu fâșiei sub care 
au primită 4iarulti-

Domnii ce se voru abona din nou sS binevodscă 
a scrie adresa lămurită și a arăta și posta ultimă.

Administrațiunea.

Cursulu pieței Brașoviî
din 31 Ianuariu st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.58 Vând. 8.62
Argint, românesc .... . . « 8.45 • 8.50
Napoleon-d’ori................. . . » 9.94 « 10 GO
Lire turceșci..................... . . • 11.26 • 11.36
Imperiali /. , . . ,. ,. . . > 10.22 « 10.32
Galbeni ....... . . « 5.94 » 5.98
Scrisurile fonc. «Albina» . . » 100.— » 101.—
Ruble Rusesc!................. . . « 122.% » 124.—
Discontulă . . . » 7—10 °/0 pe ană.

MB*’ Numere singuratice ă 5 cr. din „ Gazeta 
Transilvaniei11 se potă cumpăra în tutungeria 
lui I. GROSS.

Editoră : Iacobtt Muresianu.
Redactorii responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.

La fiecare cuvântă ală streinului creșcea și situația 
neesplicabilă a doctorului; aerulă în cameră părea să 
tremure, lumina în lăuntru ’i deveni cenușiă și cu tote aceste 
obiectele în cameră se putâu deosebi destulă de bine. 
Doctorulă se adresă cu o voce plină de surprindere și 
admirare cătră străinulă, care se aședă fără multe cere
monii pe r.nă scaună americană: «Vorbește domnule*.  
Străinulă scâse din buzunarulă paltonului său o mică cu- 
tiă de feră în forma unei cassete, pe a cărei părți din 
afară se vedâu mai multe șuruburi, mănunchi, butone și 
o țeve scurtă, hermetică închisă. — «Vâ ocupați multă 
cu experimentațiunea fluorului ? întrebă necunoscutul^.— 
»Dâr«, răspunse doctorulă. — „Voițî să ’mî faceți cu
noscută ce știți de calitățile fluorului? — »Cum să în- 
țelegă aceste întrebări?» — Eu îmi permită- de a vă 
esamina.

,Ești ală dracului domnule", dise cu violență doc
torulă. — «Nu te supăra. Știi d-ta că și unulă din cei 
mai mari înțelepți ai vechimei a disă, că este ună igno
rantă ; Binevoiți dâr a’mi răspunde fără sfială. Doctorulă 
începuse a rîde. «Fiă — măcar că pe Dumnezeu măr- 
turisescă, că nu potă înțelege, unde vrâi să ajungi cu 
acestă glumă; Fluorulă este ună corpă simplu chimică, 
de greutate atomică 19, nu se află în stare liberă, ci este 
compusă cu Natrium și Aluminium ca Greolit».—«Bine, 
forte bine... Lui Leo i se păru că ’i esaminată din o 
bancă a șcâlei. Monoton urmase elă «Fluorulă sâmănă în 
starea sa chimică Chiorului, Bromului și Iodului cu cari 
formâză o grupă naturală...»

«Stațl domnule. îlă întrerupse străinulă, elă sâmănă 
Chiorului, Bromului și Iodului — ați disă fârte bine ; 

care suntă însă calitățile principale, ce ’lă deosibescă de 
celelalte corpuri? — «Domnule profesoră', ițise Leo per- 
dlândă răbdarea (Leo singură nu ’și putu esplica, cum de 
a numită pe străinulă ni-sam-ni-tam, profesoră); „dom
nule profesoră, d-văstră începeți a mă obosi». — încă 
o minută răbdare, suntemă aprope de sfirșită, spre a vă 
pută arăta deslușirile mele; ce știi d-ta despre calitatea 
sa principală? — «Fluoru*,  — (emoționată de insistenta 
esaminare a acestui străină), este singurulă elementă ce 
cu hidrogenulă nu trece în nici o legătură".

„Forte bine, pănă aici imî păte răspunde oricare 
elevă bună dintr’o școlă secundară, dâr acu venerabile
— sondeză-ți fundulă creeriloră d-tale și spune’mi, de ce 
acestă fluoru cu hidrogenulă nu trece în nici o legătură.

Leo mișcă din umeri. ,De ce?“ repetă elă ironică. 
»De ce predominâză gravitațiune în universă? De ce 
două cantități egale unei a treia suntă egale și înfre sine? 
Suntă eu o putere absolută9... întrebarea d-tale dom
nule, să mă erțl, este prostă și ridiculă.»

,,Nu atâtă de prâstă și ridiculă cum credi; îmi vei 
nega ore, că acăstă întrebare nu ți-a turmentată nicio
dată creerii? Negreșită — der, însă nu mai mul'ă, decătă 
după obiceiulă tuturoră cuceritoriloră moderni, cari nu trecă 
peste început.ulă filosofiei. Acu încă odată domnule doc
torii : d-ta nu ai nici cea mai mică presupunere de ce 
fluoru cu hidrogenu nu trece în nici o legătură ?—,Nu«.
— Atunci ascultă-mă. «Fluoru și cu hidrogenu nu intră 
din acea causă în nici o legătură, fundă că fluoru este 
însuși o unire a hidrogenului cu ună altă elementă, pănă 
acu necunoscută, căruia eu, cu dreptulă descoperirei mele 
i-am dată numele ,,Isis“. Negreșită căvoi, în a vâst^x 

copilărescă neesperiență, veți jura la toți Olimpii, că fluoru 
este ună corpă simplu ;!^și de ce? pentrucă a văstră slabă 
flsperiență a descompunerei nu este în stare a despărți 
euoru de ,,Isis".

Cuvintele acestui străină arătau atâta adevără și 
cunoștință, că doctorulă sări emoționată din loculă său. 
,,Este posibilă? D-ta ai ajunsă la acestă neașteptată re- 
sultată, prin care devine totă întunereculă științei la lu
mină ? Dâr bine, te rogă... cum de ai reușită... și ce 
calități are acestă «Isis*?  Este elă în temperatura-i obi
cinuită ună gaz sâu ună liquid?1-—,,Elă este ună corpă 
dură, ce se arată sub formă metalică, se topește la 117 
grade, er la 181° fierbe. Spre a’lă pute compune este 
necesitate de o. procedură de totă deosebită, — care vă 
voiu comunica-o, după ce ne vomă înțelege în chestiunea 
mea principală. Crearea lui pretinde mai întâiu de tote 
o mare băgare de sâmă, fiindcă are calitate, că ajungendă 
în unire cu ori-ce cantitate de hidrogenă, îlă supune i- 
mediată unui procesă de descompunere, ce nu pâte fi 
reținută de nici o putere lumâseă. Eu singură am scă
pată greu de morte, experimentândă la procesulă des
compunerei în acâstă cutiă de oțelă, care este anume fă
cută și hermetică închisă; și eredă, că vei înțelege dom
nule, că de voi lăsa o mică parte din acestă »Isis“, — ce 
sâmănă unui fulgă de omătă, — în contactă cu hidro
genulă, atunci descompunerea atmosferei ar omorî tâtă 
plăcerea de viețuire pe acestă pământă.

(Va urma).
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Anunciuri în pagina a IV-a linia de 
Pentru inserțiuni și reclame pagina a III 

Pentru repeți ri se acdrdă

mai susă

Pentru repețiri de 3— 4 ori ................................... 10° 0 .'
n n 5— 8 ,, ’ • - • • 15° 1 

° !

H n 9 — 11 ,, . . . . . . 20° iO

H n n 12—15 n ......................................... . 30°
0 !

V n n 16—20 n • • • • • 40° O |
Dela 20 de repețiri în susă . 50° 0 '

Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni se facă în i
- 1
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ALBINA"'Instituia de Creditii si
Filiala Brașovu

a) primesce bani spre păstrare dela 50 
pe lângă B’/a0/» fără denunciare 
pe lângă 4°Io cu denunciare de 1 
pe lângă 5°/o cu denunciare de 3

plătesce singură darea de 10%.
b) vinde și cumpără scrisuri f un c i are proprii de 6%, cari 

suntă assigurate cu hipotecă întreită, cu unu fondă de garanțiă de 200 
mii fiorini, precum și cu întrăgă ceealaltă avere a institutului.

cele însemnate
■ . .. ... . .■ - .-. .2-1 n <.. * X - y_ Anr

voiri și reduceri și peste

$

I

s 

B

■i$

5-6.

C ANCE LA RIA N EG RIJ
în Gherîa.-Ssamostyvâa’

AMICULU FAMILIEI/1 Revistă beletristică și enciclopedică-literară — cu ilnstrațiuni. Va eși în l-a și 16-a di a lunei în numeri 
câte 2—3 cble; și va publica poesii, romanuri, novele, schițe, piese teatrali, studii sociali, articlii sciențifici, amă
nunte de instrucțiune și dis tracțiune ș. a. Prețulu de abonamente pe anulîî întregii e 4 fl. — pentru România 10 franci — 
1. n. plătibili și în bilete de bancă și în timbre poștali.

.,PREOTULtl ROMANO.11 Revistă bisericăscă, scolastică și literară. Va eși în broșuri lunare câte de 2%—3% cble; și va pu
blica articlii din sfera tuturora sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pe dumineci, serbat ori și diverse oca- 
siuni, — mai departe studii pedagogice-didactice și sciențifice-literari. — Prețulu de abonamentu pe anulă întregii e 4 fl. — pentru Ro
mânia 10 franci — lei noi, plătibili și în bilete de bancă și în timbre poștali.

-- Abonații voru primi unele premii de valbre și’și voră pută procura cu prețuri fbrte reduse tbte opurile din edițiunea nbstră. —
. COLECTANȚII PRIMESCU GRATIS TOT AL PATRULEA ESEMPL ARIU.

' ... Toții acolo au a păruta și se află de v^u«lare : -------
Biblioteca Săteanului Român. Cartea I. II. III. IV. cuprindă materii forte interesante și amusante. Prețulă la tbte patru 1 fl. — câte 

una deosebi 30 cr. Biblioteca Familiei. Cartea I. Cuprinde materii fbrte interesante și amusante. Prețulu 30 cr.
Carmen Sylva. Prelegere publică ținută în șalele gimnasiului din Fiume în 8jX.II. 1884, în limba maghiară și în 25|II. 1885 în limba 

italiană prin Vincentlu Nicora prof. gimnas — Cu portretulu M. S. Regina României. Prețulu 15 cr.
Collecta de Recepte din economiă. industria, comerciu și chemiă, pentru economi, industriași și comercianți.
Apologie. Discusiuni filologice și istorice maghiare privitbre la Români, invederite și rectificate de Dr. Gregoriu Silasi. 

Hunfalvy despre Cronica lui Georg. Gabr. Sincai. Prețulu 30 cr.
Dr. Gregoriu Silasi. Broșura I. II. Prețulu fiecăreia e 40 cr. — Ambele împreună 70 cr. Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
lumu de 192 pagine cuprinde, 103 poesii bine alese și arangiate. Prețulu redusă (dela 1 fi. 20 cr) la 60 cr.

Ifigenia în Au li da. Tragediă în 5 acte după Euripide tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulu 30 cr. Ifigenia 
ria. Tragediă în 5 acte, după Euripide tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulu 30 cr. Branda seu Nunta fatală, 
emigrarea lui Dragoșiu. Novelă istorică națională. Prețulă 20 cr. Elu trebue să se însdre. Novelă de Maria Schwartz, 
de N. F. Negruțiu. Prețulu 25 cr. Hermanu și Dorotea după W. de Goethe, traducțiune liberă de Constantină Morariu. Prețulă 50 cr.

Economia pentru scdlele popor, de T. Rosiu. Ed. II. Prețulă 30 cr. Petulantulă. Comedia în 5 acte, după August Kot.zebue 
tradusă de Ioană St. Șuluțiu. Prețnlă 30 cr. Nu mS uita. Colecțiune de versuri funebrali, urinate de iertațiuni, epitafia ș. a. Prețulă 
50 cr. Tesaurulă dela Petrdsa său Cloșca cu puii ei de aură. Studiu archeologică de Dionisiu O. Olinescu. Prețulă 20 cr.

îndreptar teoretic și practic pentru învățămentulă intuitivă în folosulă eleviloră normali (preparandiali), a învețăto- 
riloru și a altoră bărbați de scblă, de V. Gr. Borgovanu, prof. preparandialO. Prețulă 1 fl. 70 cr.

Micul ă mărgări tară suflete scă. Cărticică de rugăciuni și cântări bisericesc! — frumosă ilustrată pentru pruncii școlari de 
ambe sexele. Cu aprobarea jurisdicțiunei sup. bisericescl. Prețulă unui esempl. broșuratu e 15 cr., — legată 22 cr., legată în pânză 26 
cr. — 50 de esempl. broșurate costau 6 fl., — legate 9 fl., legate în pânză 12 fi. — 100 esempl. broșurate 10 fl.. — legate <7 fl. legate 
în pânză 22 fl. Cărticică de Rugăciuni și Cântări pentru pruncii școlari de ambe sexele. Cu mai multe icbne frumâse. Prețulă 
unui esemplară trimisă franco e 10 cr., 50 esemplare costau 3 fl; 100 esemplare 5 fl. v. a.

Visul ă prea sântei vergure Maria a Născătdrei de Dumnedeu urmată de mai multe Rugăciuni frumdse. Cu mai multe icbne fru- 
m6se. Prețulă unui esemplară trimisă franco e 10 cr. 50 esemplare costau 3 fl.; 100 esemplare 5 fl. v. a.

— Manuală de Gramatica limbei române pentru scdlele poporali în trei cursuri de Maximă Popu profesoru la gimnasiulu din Nâseudil. Prețulu 30 cr. —

Prețulă 50 cr.
Partea I. Paul 

Renascerea limbei românesc! în vorbire și scriere invederită și aprețiată de 
Unu vo-

în Tau- 8 
Schițe din | 
traducere i
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Tipografia ALEXI Brașovu.


