
BE»ACȚIUKEA Șl AOMININ’FRAȚICNEA 1 
BRAȘOVC, piața mare Nr. 22.

St PRENUMERĂ:
la poște, la librării și pe la dd. corespondenți.

ANO K-IIU KIL E:
O serii garniond 6cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicare

Norișori i^franocta ru ao crlmoiou. — Nnnuaorlota nu ae retrămltu.

1887.

.GAZETA" IESE IN FIECARE DI.

Pe onl a d 6 12 fior., pe ș i s e luni 6 fior., pe t r e i luni 3 fior.
România qi străinătate:

Pe ană 40 fr., pe ș6se luni 20 fr., pe trei luni 10 franci.

ANULU L.

MS 254 Mercuri, 18 (30) Noemvre.

Brașovu, 17 Noemvre 1887.
Corespondența dela 10 (22) Noemvre a. c. 

ce ni s’a trimis» din Viena la încheiarea dele- 
gațiunilor» și pe care amti publieat’o în numă
rul» dela 13 (25) Noemvre al» „Gazetei1', n’a 
plăcută foiei guvernamentale din Clușiu.

Și nici nu se putea să’i placă, ci din contră 
vrendli nevrend» trebuia să’i facă puțintel» sânge 
rău, pentru că în corespondență se spuneau nisce 
adevăruri fdrte [supărătdre pentru Ungurii dela 
putere, cari nu usâză decâtu de minciună și de 
mistificări spre a’șl ascunde dinaintea hunei fap
tele lor» anticonstituționale și ilegale ce le săver- 
șescu față cu naționalitățile nemaghiare.

Se (Jicea adecă în corespondența amintită, 
că delegații unguri prin purtarea loru demonstra
tivă și estravagantă, provocătdre chiar, în favdrea 
„ideiloru maghiare" și prin tăcerea loru asupra 
naționalitățiloru nemaghiare au dovedită că po
litica ungurăscâ e în contra cheinărei monarchiei 
austro-ungare, care e d’a îndreptăți deopotrivă 
t6te popdrele ei, atâtă în privința culturală-na- 
țională, câtă și în cea politică, că basată e ne
mulțumirea popdrelor» nemaghiare și că Ungurii 
dela putere se vor» tre(|i în curendă în adevă
rata realitate din visulă loru d’a alcătui unu 
„mare stată maghiară", anihilând» viăța cultn- 
rală-națională și politică a poporelor» nemaghiare ; 
se mai (jicea in fine, că delegațiunei pretinse un
gare, dăr în realitate esclusivă maghiare, trebne 
să i se denege orl-ce legalitate din punctă de 
vedere alu dreptului publică, dedrece prin ea a 
vorbită numai națiunea maghiară, ăr nu și na
țiunea română și cea slavă, care compună ma
joritatea poporațiunei din jumătatea ostică a mo
narchiei, dăr care cu tdte astea n’au fostă repre- 
sentate în delegațiune.

F6ia guvernamentală, în neputință fiindă 
d’a apăra pe Ungurii dela putere contra acusa- 
țiuniloră ce li se aducu în amintita corespon
dență, se vede nevoită a răspunde în cunoscu- 
tulă modă iesuitică și fariseică, propriu foiloră 
ungurescl, că adecă Domne feresce! nu ei suntu 
vinovațl de cele ce ni se întemplă, ci noi înșine, 
noi hoții de păgubași, cari nu vremă să ne folo
sim» de drepturile ce cu furca de fenu ni le a- 
runcă „darnica" și „liberala" stăpânire ungurăscă. 
Ea dice :

Dâcă amO pute presupune, că făuritorii ,,Gazetei" 
nu cunosc» organisarea delegațiunei; dăcă amă pute pre
supune, că nu sciu că in delegajiune n’a putută pătrunde

nici un» Română, de vreme ce chiar uniculu deputată 
română, d nulă generală Traiană Doda, a abijisă de bună 
voiă de mandatulâ său: nu ne-amâ mira de acea naivă 
plângere. Der după ce se scie, că pe Români nimicii 
nu-i impedecă de a ave majoritate în dietă și prin ur
mare și in delegațiuni; după ce se scie, că Românii pe 
lângă legile esistente și in contra obligăminteloră mo
rale cetățenești nu vreu să trăiască cu drepturile lorii, 
și după tdte acestea mai cuteză a vorbi despre nelegali- 
tatea unei ins ituțiuni de statei, sancționate de Maiestatea 
Sa: acesta e o ușurătate care răsturnă logica, normele 
morale de tote cjilele, procedura omului cu minte: răs- 
tOrnă totulO.“

Ei bine, delegațiunea a fostu organisată nu 
pentru națiunea maghiară esclusivu, ci deopo
trivă pentru națiunea română, slavă, germană 
ș. a., și pe temeiul» acestei organisațiuni a fostă 
sancționată. Adi însă, când delegațiunea, prin 
manoperele neconstituționale și ilegale ale Un
gurilor» dela putere, a devenitu delegațiune es
clusivă a națiunei mrghiare, ea nu tnai este le
gală, nu mai are dreptul» a pretinde să i se 
recundscă legalitatea.

Ddr însăși foia guvernamentală, fără voia ei 
— căci acesta e sdrtea păcătosului — blamâză 
practica constituționalismului unguresc» , când 
dice că uniculă deputat.» română în dietă s’a 
retrasă.

Dâcă i s’ar pune foiei guvernamentale în
trebarea: cum de unu popor» atât.» de nume
ros» ca celu română a avută unu singură de
putat» în dietă? Ore ar avâ altceva să răspundă 
decâtă : causa e că Românii suntă scoși din ca 
drttlu constituțiunei și alu legilor»? Căci ddră 
nu va nega că o parte din Românii ungureni și 
bănățeni au fostă atâtă de naivi d’a crede că 
potă usa și ei de drepturi constituționale, dâr 
că violințele, corupțiunile, persecuțiunile și întem
nițările dela Baia de Crișiu și Șasea le a dove
dită că n’au dreptulu a pretinde pentru ei res
pectul» legiloră și constituțiunei din partea stă- 
pânirei unguresci și a organelor» ei! ?

Și drășl, d£că fdiei guvernamentale i s’ar 
pune întrebarea: cum de și acelă unică depi tată 
s’a retrasă din dietă? Ore putere-ar altceva răs
punde decât»: causa e că vocea lui e înăbușită 
de maghiarismul» violent», care nu mai cundsce 
nici constituțiune, nici lege, când cutdza d’așl ri 
dica prin deputatul» său în dietă vocea vre-o na
ționalitate nemaghiară, spre a se plânge contra 
nedreptățiriloru, ilegalităților» și persecuțiuniloru 
stăpânirei ungurescl ăr a organelor» ei ?

Asta va să tjică că pe Românul» ungurânu 
și bânătdnă nimic» nu-1» împedecă de a avă în 
dietă unu număr» de deputați corăspuncjStor» cu 
importanța și cu numărul» elementului românesc» 
din acele părți?

Cât» pentru Românii ardeleni, aceștia au 
recunoscut» deja de ani de <Jile, că sunt» aduși 
prin legi escepționale în absoluta neputință de 
a usa de vre-unu drept» cetățenesc» constituțio
nal» , au recunoscut» că de mult» sunt» scoși 
din cadrul» constituțiunei și alu legilor».

E pre mult» fariseism» și iesuitismu, pre 
mare nerușinare din partea fdiei guvernamentale, 
care le scie tdte acestea, a veni și a vorbi de 
legile esistente care — ca să ne servim de espresiu- 
nile ei — în contra obligâminteloru morale cetățe
nesc!, în contra dreptului public», suntu menite 
a ridica elementul» maghiar» în contul» elemen
tului nemaghiaru din patriă, care e despoiat» 
aprope și de ultimele rămășițe de drepturi ce i 
se cuvin», necum unei națiuni de o importaață 
numerică ca cea română, der și celui din urmă 
cetătânu.

Mai pdte fi vorca a mai avă representanțl 
în delegațiune națiunea română și slavă, într’o 
asemea stare de dominațiune a ilegalității, a des
potismului și a forței brutale?

De aceea delegațiunei ungare, în realitate 
însă maghiare, îi contestăm» orl-ce legalitate, I-o 
contestăm» cu atât» mai mult», cu cât» Ro
mânii ungureni și bănățeni voescu să fiă și luptă 
pentru a fi egal» îndreptățiți în tote cu Ungurii, 
în sarcini ca și în foldse, pe tărâmul» culturalu- 
național» și politic»; ăr noi Românii ardeleni 
pentru că, pe lângă acelea, mai avemu în pro
gramul» nostru încă un» punct»: autonomia Ar
dealului, și delegațiunea ungară nu represintă idea 
realisării acestei autonomii, ci idea maghiarisării 
cuprinsă în „idea de stat» maghiar»,“ care e 
dușmană desvoltărei culturale-naționale și politice 
a națiunilor» nemaghiare din patriă.

Scrisori de aderință adresate generalului 
Traianu Doda.

Scumpe Generale!
Acum, în timpul» de grele încercări pentru 

scumpa ndstră națiune, când însușitorii suprema
ției (egemoniei) ne-au interzis» esercițiulu liber» 
alu limbei materne și ne-au impus» pe al» lor» 
în afacerile bisericescl, scolastice și judiciare (cu

(20.) FOILETONUL

LOGOFETTTfCT M2XTEIXT
NOVELA

Mateiu n’a mai vorbită cu Rada nici unft cuvcntu, 
eși pe portiță .și încăleca pe negrul» său.

Mateid era călare, își mai aruncă câte .o privire 
în drepta și în stânga. I se părea loculu mai pustiu.

Dădu pinteni calului și totu elu îlu și opri.
Nu scia unde să mergă.
Se simția însă amărîtu și cuprinsă de o sferșelă.
Pe locu nu putea să stea. Trebuia să apuce în- 

cătrău-va.
Se uită la ceru și vădii stelele luminose și parcă 

îlă supărau. O luă cu calulu de-a fuga și nici nu s’a 
mai uitată înapoi.

Calulu fugia și ventulu ce’lu isbea în față îi făcea 
bine logofătului.

Elu merse, merse, și cu calulă albu de spume 
ajunse la malul» Ialomiței.

Când se văiju logofătul» lângă gârlă, unu fioru 
ji trecu prin totă corpul» și unde vedea în apă umbra 

sălciilor» de pe malu, îlu cuprinse o frică, care nu 'și-o 
putea esplica.

„La ce-am venită aici?" îi trecu prin minte, și 
după ce stătu o bucată de vreme buimăcită, întorse 
calulă și apuca drumul» înapoi, și mergend», mergendă 
se pomeni la otacu, descăleca și obosită de sbuciumă- 
rile lui sufletesc!, se trânti pe o căpiță de pae.

Se năcăjea cu somnul», der nu putea adormi.
• Dumnedeule!“ dise elă, „decă am greșită ceva... 

ertă’mi".
XIX.

Ă doua șli totu sătulă nu vorbia de altceva de
câtu despre Mateiă, că nu se însoră.

Așa vorbea lumea, și când vorbea astfelă nu era 
lucru puțină, deOrece scutarulă Dumitru se întorsese 
de acasă cu fata, pregătită din creștetă pănă în tălpi 
pentru măritată, și liotărîrea din urmă a logofătului era 
pentru elă o mare necinste.

„Ori-cine vedea, că n’are să fiă nimică din tote 
vorbele cu fata scutarului", dicea unulă și era plină 
de bucurie câ nenea Dumitru și-a batjocuritu cinstea 
casei. — «Căci bine că destulă rușine a fostă că scu
tarulă și-a adusă fata, der încă să’și aducă fata la gi
nere și elu să o lase încurcată!" dicea altulă. — „Asta 
totu este prea multă! De una însă... așa’i trebue scu

tarului. Ce a avută elă să se amestece în dragostea 
lui Mateiu și a Măruței și să'lu încurce pe bietulu om» 
așa cu nimica totă ?".

Așa diceau unii, cr alții d'ceau altfel» și vorba 
era în totu sătulă și fiecare vorbia cum îlu tăia capulă.

Erau și omeni, cari îlă țineau de rău pe Mateiu 
că a făcută pe scutarulă Dumitru să’și aducă fata și 
apoi să rîijă de ea. Tote acestea însă nu puteau ajuta 
întru nimică nici scutarului nici fie-si, căci logofătul» 
nu vrea să’i ia fata și cu deasila nu i-o putea da.

Mateiă, după cele întâmplate, nu prea venia prin 
sată; elă însă audia de tote câte se vorbiau despre elă, 
audia și bune și rele, der nu-i păsa nimică.

„Treba lui Ienache", dicea elu în sine, „elu să des
facă aceea ce a făcută!"

Mateiu era tăcută și’și făcea vorbă mai numai cu 
bucătarul» George, căci singur» acest» omu nu’i vorbia 
cu vre-unu gându ascuns». De ceilalți se ferea, îi ocolia 
cale de-o poște; cu deosebire însă nu’i plăcea să se în- 
telnescă cu Ienache, îi plăcea să fie singur», ca necon- 
turbatu de nimic» să se potă cugeta în tignă la Măruță.

încetul» cu încetul» trecură dilele una câte una, 
fără ca Mateiu să fi simțit» altă mișcare decâtu dorul» 

| lui neastâmpărat» de a o vede pe Măruță. Vrea să 
pună odată capătă lucrurilor» acestora, cari l'au fră-
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intențiunea de a ne maghiarisa); acum, când 
oficialii români, deși de ajunau cualificați și o 
parte mare din viață au servit’o statului cu di- 
ligință și abnegațiune, ca remunerațiune se scoții 
din funcțiune lăsându-se fără pane cu pruncii pe 
ulițe ; acum, când Românii suntu dați înapoi dela 
petiționarea și acceptarea oficieloră chiar și ce- 
lorQ mai inferidre, numai pentru că suntu ro
mâni: în acestu timpii de restriște Provedința 
divină te-a destinată de ângeru îngrijitorii și a- 
părătoru ala nemului tău.

Astă sântă misiune, pentru carea trăești și 
ai (Jisâ că ești gata a muri, ți-o ai împlinită și 
țl-o împlinesc! cu scumpătate și abnegațiune, căci 
ești acela, Scumpe Generale, care pe câmpulă 
de luptă ai îmbătrânită sprijinindă și apărândă 
tronulă și patria; ești acela, care de ună șiră de 
ani lupți apărândă adevăruln și dreptatea; și 
acuma, nimica ascundendă, ai spusă dietei prin 
președintele aceleia, că ca ablegată dietală nu 
vei abijice la mandată, ddră nici nu poți lua 
parte la consultările dietale cu acei prea puter
nici părinți ai patriei, cari nu respectdză legile 
de însuși ei alcătuite, și cari pe poporațiunea ro
mână o consideră de egală îndreptățită (îndato
rată) numai la contribuirea pentru susținerea sta
tului cu parale și sacrificiu de sânge, ăr dela 
binefaceri o escliidă ca pe o streină netrebnică; 
ai spusă verde că nu poți șede în rendulă ace
lora, cari, restrîngendă în giurulu loră t.6te bu 
nătățile, țină cu putere, că statală și patria-să 
numai ale loră, ăr poporală română e conside
rată numai de ilotă, de o paria indiană.

Prin acăstă francă dechiarațiune ai vestită 
și întregei Europe că sbuciumările patrioțiloră 
perciunați prin cari susținu morțișu că în statală 
liberală maghiară tote mergă de m'nnne bine și 
în ordine esemplarâ, că tc^ți cetățenii, fără des- 
chilinire, suntu de o potrivă împărtășiți din drep
turi și bunetăți, prin urmare îndtă în fericire 
până în grumazi, ai arătată că acelea-să numai 
pe buzele loră profane, numai pe hârtiă, er în 
realitate ca în palmă. Ești menitulu de prove
dința divină, ca adevărata causâ, pentru carea 
Românii cetățeni peste trei milidne la numără 
nu suntă representați în dieta țării, să o aduci 
la cunoscința lumii civilisate și să areți că în 
marșulă loră de abstinință voră persevera până 
când dreptatea va triumfa.

Pentru acăsta procedură corectă și salutară 
grăbimă a te felicita și aprobându-o, din aden- 
culă inimei rugămă pe Atotputintele Dumnezeu, 
să’țl dea sănătate, ajutoră și putere ca lupta în
cepută să o conduci la victoriă strălucită, și a- 
sigurându-te că fideli te vomă însoți, îți urămă 
la mulțl ani să trăiesci!

Cetatea de baltă, în 24 Noemvre 1887.
In numele alegetoriloră români din cerculă 

electorala alu Dicio-sânt martinului.
Iacobă F. Macaveiu preolă gr. cal. și adm. protopp., 

Simeonfl Popii preotă română gr, cat., Ioană Popii preot 
română gr. cat., și Mironă Dascalu preotci română.

Multă Onorate Domnule Deputatul
Alegătorii români din cerculă Chișineului, 

în conferența ținută astătjl, cnnoscendă pră dămna 
și bărbătesca declarațiă, cuprinsă în litsrile adre

sate presidentului camerii deputațiloră, prin care 
ai arătată evidentă, câtă de nedreptățiți suntă 
Românii, declară în unanimitate, că adereză la 
enunciațiunile cuprinse în acele litere; și feliei- 
tându Te din inimă, rogă pe Dumnedeu, ca îu- 
curagiatu de stima și iubirea tuturoră Rotnâni- 
loră, să te învrednicescă a lucra încă mulți ani 
spre binele patriei și alu națiunii.

Dată în conferența alegătorilor^ români din 
cerculă Chișineului, ținută în Chișineu la 22 No
emvre 1887.

Mihaiu Veliciu, Guerilă Lazarii,
președinte. notară.

Crouica politică.

Oposițiunea din România a adresată, Dumi
necă deodată cu deschiderea corpuriloră legiuitdre, 
ună manifestă cătră cetățeni, în care îi invită la 
luptă pentru răsturnarea actualului guvernă, cu 
ale cărui fapte și cu a cărui guvernare oposiți
unea nu e de locă mulțămitâ. Manifestulă e 
subscrisă de d-nii Dumitru Brătianu, Lascară 
Catargiu și George Vernescu, capii oposițiunei 
unite, dr în delegațiunea comitetului esecutivii al 
oposițiunei suntă d-nii Generală Flotescu, Ne- 
culae Fleva, Alexandru Lahovari, Constantină 
Boerescu, Petre Grădișteanu și George Paladi.

„Neue Freue Presse“ primesce din Peters- 
burgă următărea telegramă: Asupra discursului 
de tronă germană oficiosulu „Novosti“ dice, că 
e lăsată Rusiei numai alegerea între alipirea la 
tripla alianță și o grabnică formare a unei contra- 
alianțe. Pentru care din aceste alternative se va 
hotărî Rusia, e lesne de ghicită. „Grajdanin,u 
organulu cercuriloru curței, începe o serie de ar
ticole împotriva Germaniei sub titlulă: Se ne 
socotimă.

O depeșă din Londra aduce toastată ținută 
de generalulă Gurko Dumineca trecută în Varșo
via la prândulă ce i-a dată regimentulft lithuan 
alu gardei imperiale. Generalulă Gurko ridi- 
cându ună toasta oficeriloră a rostită următărele 
cuvinte: „in easulă că Atotputerniculă se nu’mi fi 
hotărâtă d’aci ’nainte o vidță pre scurtă, ve voiu 
conduce în curendă, ca acum dece ani, pe câmpulă 
de resboiu.“ Acesta e toastulă, care a neliniștită 
Bursa din Berlină.

Deschiderea camereloru române.
Duminecă la 12 ore s’au deschisă cu cere- 

monialulă obicinuită corpurile legiuităre ale Ro
mâniei, cetindă Regele următorulu mesagiu : 

Domnitorii Senatori! Domnitorii Deputați !
Deschidă cu o viă mulțumire a patra sesiune a cor- 

puriioră legiuitdre, cea din urmă a acestei însemnate le
gislaturi, alesă după modificarea legei electorale. Aeâstă 
reformă a asigurată desvoltarea regulată și liniștită a 
statului română, și in curendă, când țâra va avâ din 
nou a’șl trimite represintanții săi, se va constata și mai 
bine că o representare mai complectă a tuturoră intere- 
seloră și ocrotirea eficace a liberului esercițiu ală votului 
au mărită garanțiile constituționale, au întărită stabilitatea 
și puterea regalului.

Domnitorii Senatori! Domnitorii Deputați!
Bunele năstre relațiunl cu I6te puterile au rămasă 

neschimbate.

Politica prudentă, urmărită neîncetată de guvernulă 
Meu, a avută resul'atele cele mai fericite ?i ne-a atrasă 
simpatiile tu'uroră. Cu tăte îngrijirile ce amă resimțită 
din causa impregiurăriloră, ivite de mai mulțl ani lângă 
hotarele nostre, statulă română, rămâindă în afară de 
ori ce conllictă, s'a întărită și mai multă prin încrederea 
câștigată de pretutindeni.

Negociările prtvitdre la încheierea de tratate de co- 
merciu au continuată. Putemă privi astăzi cu o viă 
bueuriă semnarea tratatului de comerciu nu imperiulă 
otomană, prin care s’au regulată in modă satisfăcăloră 
interesele ndstre comerciale cu Turcia. Guvernulă Meu 
’și dă tăte silințele pentru a ajunge a încheia asemenea 
tratate și cu celelalte state.

In dorința năstră, de a trăi în raporturi de bună 
vecinătate și de amiciă cu statele cari ne incong âră, 
guvernulă Meu a pasă iotă stăruința să ducă ia bună 
sfârșită negociăriie de multă începute cu guvernulă aus- 
tro-ungară pentru regularea statornică a liniei de frunta
rie dintre amândouă țările. Am mulțumirea de a vă a- 
nunța, că aceste negociărl s’au terminată și că se va 
presinla aprobărei Domnieloră Văstre convenfiunea care 
s’a încheiată în aeestă seopă cu imperiulă vecină.

Domnilorii Senatori! Domnitorii Deputați!
Solicitudinea Mea și a țârei pentru armată a des- 

voltată puternică aeestă instituțiune. Concentrările din 
tomna acăsta M’au încredințată că sacrificiile ce cu toții 
facernă cu atâ'a iubire pentru armată, ’și părtă rodele 
loră. Mijldcele năstre de înarmare și de întărire sporescă 
pe fie care ană și astfelă armata va pută răspunde din 
ce în ce mai multă așieptăriloră legitime ale țărei.

Lucrările publice au dată o mare desvoltare avuției 
naționale.

In acești tjece ani din urmă șoselele năstre aprăpe 
s’au întreită. Legea drumuriloră dă mijldce îndestulităre 
pentru a le complecta repede și în modă sistematică.

Kețeua căiloră ferate se întinde asiă<jl pe o lungime 
regulată esploatată de două mii cinci sute kilometri. Lu
crările pregătitore pentru linia Dorohoiu-Iași pe valea Ji- 
jiei, pentru liniile Văsluiu-IașI și Craiova-Calafată suntă 
terminate; er studiele celorlalte linii, ce mai suntă cerute 
de interese locale, se urmâza cu activitate.

In primăvăra anului viitoră voră începe lucrările 
podului de peste Dunăre dela FetescI la Cerna Vodă, 
precum și lucrările portului Constanța. Basinele, cheiu- 
rde și magiziile de intreposite din Brăila și Galați și lu
crările din portulă Giurgiului suntă în cursă de esecutare. 
Ele se voră completa prin construirea magasiiloră și in- 
trepositeloră din BucurescI și din Iași. Astfelă comer- 
ciulă va găsi peste totă lo rulă tdte înlesnirile dorite.

Aceste mari lucrări de utilita'e publică nu s’ar fi 
putută săvîrși într’ună timpă atâtă de scurtă,dăoă ad
ministrarea financaloră nostre nu ar fi fostă eonseiențiOsă 
și prevă4ătore.

Creditulă, de care se bucură astăiji statulă română 
îșl are temelia in silințele ce ne amă dată cu toții, de a 
cumpăni cheltuelile treptată cu crescerea veniturdoră, de 
a întrebuința cea mai mare parte a imprumuturiloră 
nd-tre in cheltueli folositore și producătore. Anuitățile 
imprumuturiloră se plălescă din veniturile bugetare ordi
nare și cu modulă acesta s’a amortisată in două-<jecl și 
cinci de ani ună capitală de douâ-sute trei-<jecl și patru 
mihone lei.

Veniturile statului din impositele directe au sporită, 
cu tote că cățimea dârei ce are a plăti contribuabilulă 
a fostă scădută. Domeniele, cari inainte de dece ani pro
duceau numai patru spre-dece milibne lei, astă<ji dau 
ună venită de douăzeci și două miliâne, cu tote că s’au

mântatu atâta vreme, și numai așa se putea face acesta 
cu desăvârșire, decă se va însura și decă însurându-se 
va lua de nevastă pe Măruță.

Odată însă, o lună după plecarea coconei Eleftera, 
a fostă sguduitu logofătulă Mateiă de o scire, ce era 
prin gura omeniloru. Nu era lucru puțină și de aceea 
să nu prindă pe nimenea mirarea spunendu, căoîn diua 
când mai ântâiu a audită acea scire, n’a mâncată ni
mica Mateiă, ci a stată totă diulița pe gânduri, așa în- 
câtă nici chiar bucătarulă George na îndrăsnitu să’și 
casce gura înaintea lui.

Era grozavă de supărată Mateiu și se simția de 
totă nenorocită, căci credea că numai căsătoria cu Mă
ruță va pune sfârșită vieței sale neliniștite și acum so
sise scirea că Măruță.... s’a căsătorită cu unu băiatu 
bogată.

Era de totă tristă și amărîtă Mateiă.
A doua di de diinineță sta răzimatu de o șiră de 

pae și se uita în pămentu. Fața lui era galbenă și 
ochii ca de omu nedurinită. Sta astfelă răzimatu și 
parcă nici prin gându nu’i trecuse ca să se uite la mun
citori, să le împarță munca, să le dea porunci seu să’i 
țină de scurtă.

Așa sta elă și așa l’a găsită și coconulu Nae când 
a venită pe la otacă.

— Da ce’i cu tine Mateiă? —■ întrebă coconulă 
Nae mirându-se.

Mateiă tresări, ca și cum s’ar fi deșteptată din- 
tr'ună somnă după ună visă, care’lă obosise, și cum tre
sări, era buimăcită; se uită la stăpânulă-său dreptă în 
ochi și par’că se simția rușinată.

După o bucată da vreme răspunse coconului Nae 
și’i spuse că'i bolnavă și că n’a durmită totă noptea. 
Nu stătu însă multă de vorbă, ci plecă în treba lui.

Deși supărată, totuși avea clipe în cari credea în 
sine că nu va fi adevărată scirea ce o audise.

La câteva dile după ce a audită scirea despre 
înăritatulă Măruței. Mateiă nu mai era așa de tristă, 
cu tote acestea totu mai multă se ferea de lume, totă 
mai multă îi plăcea să fiă singură. Impresiunea dure- 
rosă ce i-o făcuse la începuțu acea scire, perduse multă 
din puterea ei, er cugetulă că nu va fi adevără se în
tărise în elă așa de pnultă, încâtă adeseori Mateiu dicea 
în sine că Măruță de sigură nu s’a măritată.

Așa dicea Mateiă, der aceea ce dicea era do
rința lui.

Unu lucru mai aștepta elă. Dorea să vină cocâna 
Eleftera și să se convingă pe deplină, decă Măruță s’a 
căsătorită seu ba. Nu mai vorbea cu nimenea și totă 
ce simția ținea ascunsă în siDe.

După șese săptămâni cocona Eleftera se întorse la 
moșie. Era de totă veselă.

Măruță însă... într’adevăru că n’a venită și nici 
că mai putea veni, căci avea bărbatulă ei și acesta n’o 
mai lăsa de.lângă elă.

Mateiu se convinse |despre adevărulă scirei ce 
se lățise și rămase ca trăsnită.

Totă lumea dicea că logofătulu are să’și facă 
sferșitulă într’ună felu seu într'altulu, căci e cu nepu
tință ca un omu, care a ținută atâtu de multă la Mă
ruță, să mai potă trăi după cele întâmplate.

Acesta însă nu s’a întâmplata.
Logofătulă era ca trăsnită și nu mai avea astâm

pără nici să mergă undeva nici să stea la ună locu.
Era în neastemperă și în nisce asemenea momonte 

se așețla pe ună măidanu de pămentu, își proptea cotele 
pe genunchi și privea în josu.

Ofta greu și de multeorî medulă nopței îlu află 
neclintită pe acelu măidană, care era mormentulu ma
mei sale.

** *
Timpul ă este trecătoru și cum trece par’că aruncă 

o pânză grosă peste totu ce amu pățită, și par’că ori 
câtă am vre să ne punemu în momentele nostre de 
bucurie seu de întristare, ce le-am avută, nu este cu 
putință.
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vândută proprietăți ale statului pentru o valore de două- 
<Je' I și șeple milione și că s’a dată insurățeiloră două 
sute trei-cjeci și opta inii hectare. Îmbunătățirile aduse 
in esploatarea pădurilorh vorft spori încă mai multă a 
cestă venită. Intrarea împositeloră se face eu regula
ritate și înlesnite. Impositele directe atingă tnarginele 
bugetare, er cele indirecte in mare parte le inlreeă. 
Echilibrul^ bugetară ală exercițiului închisă și ală celui 
curentă dovedeseă buna stare a finanțeloră ndstre și 
vomă pune eu toții o deosebită îngrijire ca ea sâ se men
țină și în viitoră.

Legea actuală a instrucțiunei publice nu mai răs
punde cu progresele tăcute de națiune intr’ună pătrară 
de secolă. Reforma ei a devenită o trebuință urgentă 
și nu mă îndoesiu că Domniele vdslre veți pune tote 
silințele ca ea să corăspundă cerințeloră țării.

La Iași ună noi1 edificiu religiosă a deschisă în 
cursulă anului ușile sale credincioșiloră. Biserica Metro
politană se ridică acolo ca o dovadă de neclintită cre
dință a țărei in religiunea strămoșăscă.

In ordinea judecătorescă, mulțămită stăruinței ce 
ați depusă, ați implinită mai multe lacune in legisla- 
țiunea ndslrft și ați înzestrată țera cu ună nou Codă de 
comerciu, care răspunde mai bine la trebuințele ei.

Ministrului Meu de justiția va presenta în sesiunea 
acesta proieclulă de lege pentru reforma judecătorescă 
și nu mă indoescă că corpurile legiuităre îi voră da tdtă 
atențiunea, pentru ca să ajungemă a asigura mai bine 
independența magistraturei.

Legea pentru încuragiarea industriei naționale a în
cepută a se aplica, și in urma studieloră făcute in a- 
cestă privire, mai multe fabrici se voră înființa. Ele se 
voră mai înmulți când se va institui și creditulă indus
trială, care va pune la disposițiunea loră mijldcele tre- 
•huincidse.

Camerile de comerță s’au întocmită în t6tă țera 
după noua lege și suntemă in dreptă a aștepta dela 
funcționarea loră regulată și statornică o sporire însem
nată a activității noslre comerciale.

Legea venejărei de proprietăți ale statului in loturi 
mici și mijlocii începe a produce tfe.ăe salutare și vân
zările se inmulțeseă neîncetată.

In curendă răscumpărarea embaticuriloră și a otaj 
nițeloră de pe proprietățile statului va fi isprăvită, re- 
gulându-se definitivă o cestiune care a fostă pănă acum 
causa a multură greutăți.

Cassa de economia, menită a forma capitaluri mici, 
a începută să producă resultate mulțămitOre.

Buna stare a populatiunei a atrasă totdeuna îngri
jirea mea.

Creditele agricole au luată o mare întindere și, cu 
Iotă greutatea ce a întâmpinată la începută, ele au a- 
dusă servicii însemnate agricultorilo; ă mici, dându-le în
lesniri în timpuri grele.

Staționarea prin iote județele a ambulanțeloră sa
nitare și spitalele rurale, cari au începută a funcționa 
regulată și cari se voră înmulți, au fostă primite de țeră 
ca măsurile cele mai nemerite pentru a îmbunătăți starea 
sanitară a poporațiunei rurale.

Domnitorii senatori! Domnitorii deputății
Fie-care ană adaoge astfelă ne’neetată partea sa la 

consolidarea statului nostru, ridicată prin munca stator
nică și neîntreruptă a întregului poporă.

Der aceste resultate fericite nu s’au putută dobândi 
fără concursulă luminată ală corpuriloră legiuităre, cari, 
la timpă și cu înțelepciune, au sciulă să dea impulsiune 
unui mersă regulată, unei desvoltărl asigurate a statului. 

Sunt asigurată că veți completa cu aceeași energiă și 
cu acelașă patriotismă opera dcmnieloră vostre legislativă 
și că veți isprăvi misiunea domnieloră vostre precum ați 
începul'o spre binele și fericirea scumpei ndstre patrii.

Dumnezeu să binecuvânteze lucrările d-vostre.
Sesiunea ordinară a corpuriloră legiuitdre este 

deschisă Carolu.
(Urmăză iscăliturile miniștriloră.) 

SUIRILE P1LEL

Cetimă in , Fester Lloyd": Neliniștita comună Cuș- 
teiu se pare că nu vrea să se dedea cu supraveghiarea 
întărită a gendarmiloră și pentru ca să scape de nepof- 
tiții promovatorl ai ordinei, notarulă Avram Malela adre
sase in numele comunei întregi o jalbă la ministeriulă 
de honveZi in contra sublocotenentului de gendarml Geza 
Endrâdy pentru abusă de putere a oficiului. Cercetarea 
a dovedită deplina netemeinicia a jalbei». — Negreșită 
că nu putea fi temeinică, deorece comuna e rouiânescă 
și Komânulă e scosă afară din cadrulă legiloră. Der a- 
tâta e lucru sigură, că guvernulă și autoritățile ungurescl 
au jurată peirea comunei românescl Cușteiu, ca să scape 
de Români, și pole, cum se vorbesce, ca să o coloniseze 
cu Unguri ori cu CeaDgăi. Tristă și erășl tristă misiune!

—x—
In urma unei hotărîrl a miniiteriului de honveZi în 

înțelegere cu celă comună de răsboiu și cu ală land- 
wehrului, individă cari, menținându-li-se pensiunea, au 
renunțată la rangulă de oficeră de bunăvoiă ori în urma 
unei proceduri judecătorescl de onăre și anume cei din 
urmă fără a pute pretinde rangulă ce l’au perdută suntă 
obligați la glăte pănă la împlinirea anului 60 de etate

—x—
Cetimă în „Foia Diecesană" din Caransebeșă: „Co

munitatea de avere a fostului regimentă bănățeană Nr. 
14, care in urma neconsciințiăsei și relei administrațiuni 
devenise încărcată cu datorii pasive enorme și prin ur
mare era să cadă în concursă, după cum ne raporteză 
Ziarele, va trece definitivă in administrațiunea statului 
din 1 Ianuarie 1888 încolo. Etă unde vină lucrurile, dăcă 
iipsesce conducerea unitară conscie de scopă, etă resul- 
tatulă tendințeloru separat'slice trăgândă fie-care comună 
jară la 61a sa.“ — De altmintrelea asta o va li așteptată 
și guvernulă ungurescă.

— x—
Esposițiunea cooperatoriloră din Craiova a in ii pre

miată, de aci din Ardeală, pe d-nii Iosifu Moiană, elevă 
ală sediei de sculptură din Săcele, și Ioană Popea, fa- 
bricantă de luminări de ceră și de torțe, ambii din Satu- 
lungă, cu medalii de bronză. — li felicitămă.

—x—
S’au luată măsuri pentru ușurarea echipamentului 

infanteriei armatei comune. Inceputulu s’a făcută cu re 
gimentulă 89. Ranița e pe jumătate mai mică ca cea 
de pănă acum; cartușiera e :u 2 despărțăminte și cu
prinde locă de 40 cartușe, 2 porțiuni de carne și 2 de 
conserve. Curelele de peste breu suntă mai ânguste și 
au cataramă la mijlocă, nu dinainte; castrcnulă (șaica) 
se caseză cu totulă înlocuită fiindă prin capaculă 
căldărei de fiertă; ploschița e fără pachară, de tinichea 
îmbrăcată cu pânZă și nu se va mai purta peste urneră, 
ci legală de cingătdre între baionetă și cartușieră. Să- 
culețulă de pâne e făcută dintr’o materiă, care nu ab- 
sorbe apa. Mantaua nu se va mai lega peste umărulă 

| stângă pieZișă peste pieplă și peste spate; ci se va lega 
| in giurulă raniței. Fiecare soldată va primi o cămașă

de lână pe sub cămașa de pănZă; acăsta va înlocui 
mânecarulă.

—x—
In curendă va apăre în Londra o lucrare m ire, 

ilustrată, despre Ardeală, ală cărei autoră e scriitorea 
englesă Emilie Gerard. Vomă vedă cum va trata lucru
rile aulbrea, care trece ca fiindă de totă obiectivă.

—x—
D-ș6ra Pulcheria Conta, fica răposatului ministru 

de culte în România Conta, după ce a obținută gradulă 
de doctoră in medicină la Farisă, a depusă cu succesă 
în BucurescI esamenulă de liberă practică a medicinei 
în țâră,

—x—
In timpulă din urmă transportulă de vinuri din 

Croația și Dalmația în Boemia și Moravia a luată di
mensiuni mari, intențiunea fiindă d’a se înlătura cu to- 
tulă din aceste două țări din urmă vinurile ungare. Bir- 
tașii și cârciumarii din Boemia suntă amenințați a'șl 
pierde bspeții, dâcă voră mai cumpăra vinuri ungare. 
Mulțl prieteni șl-au făcută ungurii în monarchiă, se potă 
felicita!

—x—
Căpitanulă ci. I Florianu Domide dela regim. 63 

de inf. a trecută în pensiune, cu domiciliulă în Gorz ; ăr 
locotenentului Xenofonă Romană dela reg. 31 de inf, ’i 
s’a încuviințată ași depune rangulă de oficeră.

—x—
Vineri dimineța în săptămâna trecută s’a găsită ală

turi de șoseua Ocnei-Sibiiului cadavrulă unui Română 
bătrână. Comisiunea trimesă de polițiă n’a găsită la ca
davru urme de violență și se crede că bietulă omă, o- 
bosită fiindă, s’a așeZată josă și a murită de mdrte na
turală.

—x—
Încă o sinucidere în orașulă Kulturegyletului, în 

Clușiu, s’a întâmplată. Servitorea Ana Molnar s’a otră
vită cu soluțiune de fosforă.

Magliiarisarea în coinitatalft Pestei.

Cetimu în oficiosulu „Nemzet“ Nr. 323 dela 
25 Noenivre:

Magliiarisarea comuneloră pe teritorială comitatului 
Pesta progreseză în măsură totă mai mare. Autoritatea 
comitatului face totă ce’i stă în putință, ca să câștige 
călii se pote mai mulțl aderenți pentru buna ideă De 
curândă inspectorulă școlară r. Iosef Toth a comunicată 
viccșpanului comitatului Festa ună raportă, în care îm- 
părtășesce lista numeloră aceloră învățători comunali, 
cari în sensulă conclusului luată de comitată în anulă 
1879 au primită premii pentru zelulu loră desfășurată 
pentru maghiarisare.

F6ia ungurescă numesce apoi aceste unelte 
ale niaghiarisârei: suntu trei învățători romano- 
catolici, o învățătore lomano-catolică, doi învăță
tori evangelicl, unu învățătorii greco-orientală, 
care e serbu de naționalitate (Velimirovicl), și 
trei alte învățătdre, pare-ni-se suntă calvine.

Aci £răși aveniu de a face cu ună pium 
desiderium ungurescă, căci din răsplătirea 
câtorva unelte nu se p6te arunca pata asupra 
întregei poporațiuni din comitatulu Pestei, care 
detestă magliiarisarea și fuge de ea ca de ciumă. 
Der constatămă din nou, nu scimă pentru a câta 
6ră, că uneltirile de maghiarisare nu numai 
esistă, ci se nutrescă de guvernă.

Cu t6te astea, pressa jidano-maghiară va 
avă din nou nerușinarea și obrăznicia d’a ijice 
că nu uneltescă pentru maghiarisare!
Editoră și Redactoră responsabilă : Dr. Aurel Mnresianu.

gofâtulu Mateiu și când se cugeta și la pretinii și la 
pretinile sale de odinioră, când se gândea la Rada, la 
Rădița, la scutarulu Dumitru și la bucătarulu George, 
dicea de multeori: „Ce este și lumea acesta!» și când 
dicca astfelu, clătina din capă și se cugeta la micimea 
omului pe pămentă.

Nenea Dumitru își măritase fata cu altă logofftu 
și în chipulă acesta și-a mai molcomită năcazulu. Elă 
însă sărăcise rău și acum ajunsese pe drumuri; gine- 
re-său nu se mai uita la elu și totu sprijinulu ce'lă 
mai avea era din partea logofătului Mateiă, caro avea 
o inimă de totă bună.

Baba Rada murise.
Murise și leica Stanca, nevasta mașinistului, lăsând 

pe capulu lui Ienache cinci copilași mărunți mărunței 
și mâhnirea ce o pricinuescu astfelă de întâmplări omu
lui de inimă.

Bucătarulă George, câtă era de bețivă, s’a însu
rată a doua oră cu o fată săracă, suntă șese ani de 
dile, der copleșită de slăbiciunile beției și ale bătrâ- 
neței, ajunsese de rîsu și de ocară, așa încâtă chiară 
nevastă-sa aștepta și se ruga lui Dumnedeu ca să’lă 
ia mai curendă din vieță.

Cocona Eleftera s’a despărțită de bărbatu-său. și 
dintr’o pricină de nimică a plecată la părinți la Buzău, 
er coconulu Nae era supârată. Elă nu’șl mai putea 

vedea de trebile sale cu atâta interesă și era pururea 
neliniștită pentru copiii săi.

Multe schimbări se făcură în 15 ani de dile!
Rădița trăia. Trăia săraca, der nemulțămită că 

din ce în ce îmbătrânesee, și femei ca Rădița trăescu 
forte râu când se cugetă că perii albi le coperă fruntea.

Rădița trăia, der logofătulă Mateiă nu mai mer
gea pe la cârciuma ei, căci o ura din sufletu.

Totă petrecerea lui era în prejma mașinistulai, cu 
care vorbea adesea, și în prejma scutarului Dumitru, 
pe care ‘Iu ajutora.

Odată se afla cu Ienache la Domnica la cârciumă 
și chefuia dinaintea dmeniloră, lucru care începuse a’lu 
cam face, și cum era în chefu dise cătră pretinulu seu:

— Așa’i, măi Ienache, că multe suferințe și multe 
prostii mai suntu în lumea asta!

— Multe de totu ! — grăi Ienache. — Multe de 
totu și când vedl că mai mergu tinerii la horă și’șî 
petrecă cu lăutail și șoptescu feteloru la ureche, te 
cuprinde par’ță pe neașteptate o durere și te cugeți, 
că aceleași nenorociri, aceleași desamăgirl suntu scrise 
și, pentru ei în cartea lumei.

Brașovă, 188G.
I. C. Panțu.

Nu este cu putință și acesta este o mare fericire 
pentru noi.

Mateiă încetulu cu încetulu șl-a mai uitată de 
Măruță, și mâhnirea și năcazulu, ce le suferise în urma 
patimei sale, se prefăcură într’ună simții de antipatie 
pentru lumea acesta.

Nu mai era elu vehementulă călăreții de odinioră, 
nu mai era jucăușulu înfocată de demultă, nici omulu 
de chefu de mai nainte.

Se stempărase.
** * *

Trecură 15 ani de dile de când s’a măritată Mă
ruță și logofâtulu Măteiu era totă neînsuratu. Nu mai 
audise nici o veste despre ea și nici nu scia unde 
se află.

Ca prin visă îșl mai aducea aminte de pretinia, 
ce o avusese cu acestă fată, și deși d’abia î.șl mai a- 
ducea aminte, totuși avea o mare mulțămire de câte 
ori se cugeta la acelă timpu.

Și se cugeta adeseori, căci totă natura lui era pri- 
incidsă la așa ceva. Trecea adeseori prin minte acelu timp 
de odinioră și de câteori era în apropierea căscioreloru 
din fața caseloru boerescl, seu airea, unde petrecuse cu 
Măruță, nu se putea ca mulțumirea lui sufletescă să nu 
se mărescă și să nu aibă clipe de o rară fericire.

„Am trăită și eu odată!" grăia în sine uneori lo-



Nr. 254. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

Ouxault1 l» bursa de Vt(<ua
din 28 Noemvre st. n. 1887.

Rentă de aură 5°/0 ... 99 —j
Rentă de hârtii 5°/0 . . 98.60
Imprumutulă căiloră ferate

ungare........................ 149.25
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostă ung.
(1-rna emisiune) . . . 95.70

Amortisarea datoriei căi-
lorii ferate de ostil ung.
(2-a emisiune) .... 125 60

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 112 — 

Bonuri rurale ungare . . 104.40 
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4.40 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă............................ 1"' ________
Bonuri cu cl. de sortare 104 20 Mărci 100 îinp. germ. . . 61.70 
Bonuri rurale transilvane 104 60 Londra 10 Livres sterlinge 125.75

| Bonuri croato-slavone . . 104 25 
Despăgubire p. dijma de

vină ung........................ 99.—
tmprumutulă cu premiu

ung..................................  123 90
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului , 123.25 
Renta de hărtiă austriacă 81 15 
Renta de arg. austr. . . 82.40
Renta de aură austr. . . 111 90 
Losurile din 1860 . . . 135.—

l Acțiunile băncel austro-
I ungare........................  887.—

Act. băncel de credită ung. 283.50 
Act. băncel de credită austr.276.70 

I Argintulă —.
I împărătesei

104 20 Napoleon-d’orI

Galbinl
................. 5.93
. . . . 9.95

Bursa de Biictiresei.
Cota oficială dela 16 Noemvre st. v. 1887.

Cump. vend.

Renta română (5°„). . 93>/2 9U/2
Renta rom. amort. (5°/o) • ■ 96— 97—

> convert. (6°/0) 91 — 92—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 36-
Credit fonc. rural (7°/0) 105— 106—

* >, (5°/o) ■ 91’/< 927.
» » urban (7°/0) • • 103— 104—

. (6°/o) • 96— 97—
« , • (5»/o) ■ • 87’/2 887,

Banca națională a României 500 Lei------ —
Ac. de asig. Daeia-Rom. — —

« » » Națională — —
Aura contra bilete de bancă . . 14.’/4 15.—
Bancnote austriaee contra aura. 2.03 2.04

Cursuiu pieței Brașovu
dm 29 Noemvre st. n. 1897.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.57 Vând. 8.60
Argint românesc................. > 8.52 • 8.55
Napoleon-d’orI ...... » 9.93 • 9.95
Lire turcescl.......................... > 11.22 » 11.25
Imperiali.............................. > 10.23 » 10.26
Galbeni.................................. > 5 87 » 5.90
Scrisurile fonc. »Albina > 6°/0 , > 101.— » 102.- -

r> ’ » 5°/o • n 98.— 99.—
Ruble RusescI..................... > 100.— • 111.7,
Dțscontulâ ... > 7— 10°/e pe ană.
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DICȚIONARU 
germano-românu 

DE 

THEOCHAR ALEXI 
NOUA de EXEMPIaAR-E.

Opu aprobatu de Ministerulu Instrucțiunei Publice
alu României sub Nr. 11,230 din 27 Octomvre 1866.

Agreații de Maiestatea Sa Carolu I. Regele Româ
niei, conformii notei înaltului Seu Cabinetu din 26 (8) 
Decemvre 1866.

Se află de vendai'e la tote librăriile notabile.

fi. 1.50 seu 3 lei 50 bani exemplarulu.
Librarii primescii raliate forte considerabile.
A se cere exemplare, din Tipografia ALEXI, 

celelalte suntii contra-făcute. 7
căci

î 
î 
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xx xx 
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XX 
XX 
XX

^.^o-l887. publieațjune
Spre scopulu asigurărei lucrăriloru curățirei ulițeloru și canaluri- 

loru în cetatea Brașovu și suburbiile sale pentru durata din 1 Iaiuarie 
1888 până în 31 Decemvre 1890 se va țind Vineri în 9 Decemvre a. 
c. o pertractare de oferte scripturistice.

Amatorii pentru acesta întreprindere au ca să-și așt^rnă la d-lu 
primară Franciscu de Brennerberg în 9 Decemvre a. c. înainte de prânzit 
dela 9—12 6re ofertele scripturistice, sigilate și provâtjute cu unu timbru 
de 50 cr. precum și cu unu vadiu de 5°/o din suma aceea ce se ofereză 
pe unu anu, observându-se totdeodată, cum că după 12 ore înainte de 
prândfi a amintitei <}i nu se mai primesce nici unu ofertă.

Ofertele, cari au să se așt^rnă, au ca să conțină dechierațmnea 
oferentului, cum că i suvtu cunoscute condițiunile de oferte și de con
tractă și că se supune loru pe deplină.

Suma anuală ce se pretinde de oferentă pentru îngrijirea arninti- 
teloră lucrări, are de a se aminti în ofertă cu chiaritate în litere și cifre.

Deschiderea comisionară a oferteloră așternute la timpulu pres
crisă se va esopera în 9 Decemvre a. c. la oficiolatulu economică orășe- 
nescă. Condițiunile de oferte și acele contractuale se află până la ijiua 
pertractărei de oferte la oficiolatulă economică orașenescu spre examinare 
și decopiare, pe când condițiunile contractuale se potu examina, în de- 
cursulă duratei contractuale, de fie-cine în archivulu casei sfatului.

Brașovu, 24 Noemvre 1887.
1—3 Magistratulu orășenesefi.
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PuWiutiuniie „CANCELARIEI NEGRIM,
’ __ GHERLA — SZ. UJVÂR. —

U
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t

AMICULU FAMILIEI. Diată bțT tristică și enciclo- 
pedică-literară cu ilustrațiuni, Cursulă XI. — Apare 
In 1 și 15 di a hinei în numeri de câte 17,—21/, cole 
cu ilustrațiuni frumdse; și publică arliclii sociali, poe- 
siă, nuvele, romanurl, suvenir! de călătoria ș. a. 
Mai departe tracleză cestiutn literare și scienttfîce, cu 
reflesiune le cerințele vieței practice; apoi petrece cu 
atențiune vieța soc.^lă a Rcmâniloră de pretulindenea, 
precum și a celorlalte poporațiuni din patriă și străi
nătate; și prin umoră dulce și satiră alâsă nisuesce 
a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijele 
vieței; și peste totu nisuesce a întinde tuturoru indi- 
vidiloră din familiă o petiecere nobilă și instructivă.
— Prețulă de prenumerațiune pe anulă înlregă e 4 fl. 
pentru România și străinătate 10 franci — lei noi, 
plătibill și în timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN Revistă bisericescă, scolastică 
și literară. Cursulă XIII. — Apare in broșuri lunare 
de câte 27.—37. cole; și publică arliclii din sfera tu
turora sc-iințelorO teologice și intre aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, serbători și diverse ocasiunl, — 
mai departe studii pedagogice, didactice și scientifice- 
literarl. — Prețulă de abonamentă pe anulă înlregă 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei noi, plă
tibill și în bilele de bancă și în timbre poștali.

A se adresa la „Cancelaria Negruțiu în Gherla
— Szamosujvâr, unde se mai află de ventjare și ur- 
mătorele cărți:

Puterea amorului. Nuvelă ■<. i anima C. Z. Ro- 
vinară. Prețulă 20 cr.

Idealulu pierdutu. Nuvelă originală de Paulina 
Z Rovinară. Prețulă 15 cr.

Opera unui omu de bine.
Continuarea nuvelei: .Idealulu pierdută 
lina C. Z. Rovinard.

Fontâna dorului.
Simu. Prețulă 10 cr.

Codrenu craiulu
Simu. Prețulă 10 cr.

Elu trebue să se însore. Nuvelă de Maiia Schwartz 
traducere de N. F. Negruțiu Prețulă 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță din emigrarea 
lui Dragoșă. Nuvelă istorică națională. Prețulă 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune istorică după Wachs- 
mann, de Ioană Tanco. Prețulă 30 cr

C.
Nuvelă

d

PrețulO 15 cr.
Nuvelă poporală

originală. —
— de Pau-

e a e
codrului. Baladă

de

de

I
Georgiu

Georgiu

a
& s

Probitatea în copilăriă. Schiță din ,-frra educa- 
țiunei. După Ernest Legouve, membru ală academiei, 
francese. Prețulă 10 ct.

Barbu cobzarulu Nuvelă originală de Emilia 
Lungu. Prețuia 15 cr.

Hermann și Dorotea după W. de Goethe, traduc- 
țiune liberă de Constantin Morariu. Prețulă 50 cr.

Ifigenia în Aulida. Tragedia în 5 acte, după Eu- 
ripide, tradusă in versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr,

Petulantulii. Comedia in 5 acte, după Augustă 
Kotzebue tradusă de Ioană St. Șuluță Prețuia 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică ținută în sa>ele 
gimnasiului din Fiume prin Vincețiu Nicără prof. gim- 
nas. Cu portretulă M. S. Regina României. Prețulă 
15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Butieescu. Una volumă 
de 102 pagine, cuprinde 103 poesii bine alese și a- 
rangiate. Prețulă redusă (dela 1 fl. 20 cr. la) 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii poporale culese de 
Ioană Popă Reteganulă. Ună volumă din 14 cole. 
Prețulă 60 cr.

Tesaurulu dela Petrosa seu Cloșca cu puii ei de 
auru. Studiu areheologică de D. 0. Olinesdu. Prețulo 
20 cr.

Apologia. Disensiuni filosofice și istorice maghiare 
privitore la Romani, invederile și rectificate de Dr. 
Gregoriu Silași. — Partea I. Paulă Hunfalvy despre 
Cronica lui Georg. Gabr. Sincai. Prețulă 30 cr.

Renascerea limbei românesc! in vorbire și scriere 
invederită și aprețiată de Dr. Gregoriu Silași. (Opu 
completa ) Broșura 1. II. și III. Prețuia broș. 1. II. 
câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. Tote trei impreună 
costau 1 fl. v. a.

Biblioteca Săteanului Românu Cartea I. II. III. 
IV. cuprintjenda materii f6rte interesante și amusanle. 
Prețuia la tOte patru 1 fl., câte una deosebita 30 cr.

Biblioteca familiei. Cartea 1. cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețulă 30 cr.

Colecte de Recepte din economiă, industria, 
merciu și chemiă, pentru economi, industriași și 
mercianți. Prețuia 50 cr.

Economia pentru scâlele popor, de T. Roșie. 
II. Prețulă 30 cr.

îndreptară teoretică și practică pentru învăță- 
mentulă intuitivă în folosulă elevilorO normali (pre- 
aa. sU Ou Ha a)» i» jte &«t rSc ăk &. iSb tăț.

V.

parandiali), a învățătoriloră și a altoră bărbați de sc6lă, 
de V. Gr. Borgovană, profesoră preparandială. Pre
țuia unui esemplară cu porto francată 1 fl. 80 cr. 
a. In literatura nostră pedagogică abia allămă vre-ună
opă, întocmită după lipsele scoleloră nostre în măsura 
in care este acesta! pentru aceea îlă și recomandăma 
mai alesă Directoriloră și invgțătoiiloră ca celorO in 
prima liniă interesați.

Spicuire din istoria pedagogiei la noi — la Ro
mâni. De Vas. Gr. Borgovană. Prețulo 15 cr.

Manualu de Gramatica limbei române oentru sca
lele poporali in 3 cursuri de Maximă Popa profesoră 
la gimnasiuiă din NăsăudO. — Manualulă acesta este 
aprobata prin Inalfulo Ministeră de cultă și instruc
țiune publică cu rescriptulă de dato 26 Apriiie 1886 
Nr. 13193. — Prețuia 30 cr.

Nu mă uita. Colecțiune de versuri funebrall, ur
mate de iertăciuni, epitafiă s. a. Prețuia 50 cr.

Carte conducetore la propunerea calculărei în 
scola poporală pentru invățătoil și preparandl. Broș. 
I. scrisă de GavrilO Trifu, profesoră preparandială. 
Prețuia 80 cr.

cr.
90

le-
cr.

de ru-
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co-

Ed.

Tipografia ALEXJ, Brașovă.
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Cele mai eftine cărți de rugăciuni.
Mărgăritarulu sufletului. Carte bogată de rugă

ciuni ,ș' cântări bisericești forte frutnosu ilustrată. Pre
țuia unui esemplară broșată 40 cr. legală 50 
gală în pânză 60 cr. legată mai fină 60, 80, 
1 II , în legătură de luxă 1.50—2.50.

Miculu mărgăritaru sufletescu. Cărticică
găciuni și cântări bisericesc! — frumosă ilustrată pen
tru pruncii școlari de ambe secsele. Cu aprobarea 
jurisdicțiunei sup. bisericescl. Prețuia unui esemplară 
broșată 1*  cr., — legată 22 cr., legată în pânză 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Cu mai multe icâne fru- 
mose. Prețuia unui esemplară trimisă franco e 10 
cr.; — 50 esemplare costau 3 fl.: 100 esempl. 5 fi.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria a Născetorei 
de D-deu urmată de mai multe rugăciuni frumose. Cu 
mai multe icdne frumâse Prețuia unui esemplară 
espedatO franco e 10 cr.. 59 esemplare 3 fl., 100 esem
plare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusu Christosâ. Prețulo unui 
esemplară legată e 15 cr.


