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Cum stămti? 
III.

Brașovii, 15 (17) Decemvre 1887.

Când s’au adusa faimdsele legi din 1868 
și s’a proclamații limba maghiară ca limbă a 
statului, legiuitorii unguri au enunciatfl princi- 
piulâ, că cerculit de infiuință ala limbei statului 
se va estinde numai pănft acolo, până unde voru 
fi împlinite condițiuirile neaperate ale admistrației 
și justiției și că în tbte celelalte privințe drep- 
tulu de limbă alu naționalitățiloru va fi respec
tata în puterea legei de naționalitate.

Pe temeiulu acestui principiu Maiestatea Sa 
a declaratu în discursuld tronului, cu care a în 
cheiatO dieta ungur£scă în Decemvre 1868: ,,Spe- 
rămu, că credincioșii noștri de limbii nema
ghiară îșî voru afla deplina lorii liniștire în acea 
convingere, că statuia asigură fiecărui cetăț^nu 
libertatea și desvoltarea limbei sale materne în 
modb egala."

Așa credea monarchulfi p’atuncl, altfela 
însă era croita planulu de maghiarisare.

Era de prevăduta că influința „limbei sta
tului11 va cresce în aceeași măsură, în care se 
va întări elementulu „domnilora“ prin succesiva 
ruonopolisare a întregei viețî publice de stata.

Pasa de pasa s’a întrodusu în fote ramurile 
administrațiunei de stata limba maghiară, deve- 
nindu ilusoriă ori și ce drept.u de limbă ala na- 
ționalitățiloru. Maghiarii dela putere începură 
a se identifica cu statultt și sub egida guvernului 
actuala se proclamă principiula, că interesulo 
statului pretinde ca „limba statului“ s& ocupe 
t6te tărâmurile vieței publice.

Uitate au fosta cure îdu „condițiunile nea
părate ale administrației și ale justiției4 și legiui
torii unguri făcură o întorsătură totală la 1879, 
proclamândâ studiulă limbei maghiare pentru 
toți cetățenii statului ca o necesitate neapărată 
de a asigura interesele sale de viață.

întorsătura acâsta despre care se temea Lu- 
dovica Mocsary cu dreptu cuventa, că va des
chide calea arbitriului și despotismului celui mai 
periculosd față cu naționalitățile nemaghiare, a 
Inaugurata o eră de nouă persecuțiunl, cari au 
trecuta din sfera politică în sfera de cultură a 
naționalităților^.

Maghiarismul violenta nu putea să se o- 
prescă la „nulificarea politică artificidsă a națio- 
nalitățiloră“, ci vrendn a’șl realisa plănuia de a 
croi una stata unitara maghiaro centralistica, a 
trebuita să se împiedece de ultimele întărituri, 
ale naționalitățilora nemaghiare, de bisericele lor 
autonome și de șcdlele loru. ce stau sub scutula 
bisericeloru.

Sistemula introdusa dela începută de gu- 
vernulu ungurescu, după care, în contra legii de 
naționalitate dela 1868, nu se înființăză și aju
torezi din visteria statului, decâtu numai șcdle 
cu limba maghiară, crprindea deja în sine o a- 
meninț re fățișe desvoltării instrucțiunei ndstre 
naționale.

Der la acestă amenințare s’a mai adausfi 
dela 1878 și amestecula directa alu guvernului 
în afecerile autondme ale șcdleloru susținute de 
diferitele confesiuni în puterea legilord esistente 
școlare și bisericescl.

Inspectorii regeșci au devenita terdrea învă- 
țătoriloru confesionali nemaghiari căci prin legile 
și ordinațiunile mai nouă s’a făcuta dependentă 
sdrtea lorii de studiulă limbei maghiare, care pe 
di ce merge este pretinsa în mai mare măsură 
de cătră organele statului.

încurcătura, ce s’a produsa în mersulu re
gulata ala instrucțiunei ndstre prin aceste mă
suri, se folosesce de dmenii dela putere spre a 
slăbi organisațiunea și disciplina ndstră școlară.

Mijlocula cela mai agreata introdusa și prac
ticata de actualulO ministru de culte și instruc

țiune nnguresefi, spre a dobendi aedsta, este te- 
rorisarea capiloră bisericeloru ndstre și amenin
țarea lord prin măsuri absolutistice luate chiar 
în prejudițiula autonomiei bisericescl.

Și ca să nu mai stămO la îndoâlă, care este 
scopuld finală alu acestora uneltiri în contra cul- 
turei ndstre naționale, se organisâză sub scutulu 
guvernului și societatea maghiară, angajându-se 
a influința și terorisa alături cu organele lui pe 
cetățenii de altă naționalitate, ca să primâscă limba 
și cultura maghiară.

Acâsta este pe scurta situațiunea, ce ni s’a 
creata nouă Românilora în speciala dela 1879 
înedee, decănd legiuitorii unguri au părăsitu cu 
totulu politica, ce a aflata espresiune în legea de 
naționalitate dela 1868.

Pe tcrâmula politică, fiindu nulificați în moda 
artificială, nu ne mai putemd mișca. Ne-a mai 
rămasă tăremula școlară și bisericescă. Contrarii 
noștri dau năvală acum și asupra acestui tăremiî. 
Ce faeemu spre apărarea lui ?

----------mm---------  9.

Cronica politică.
De unu timpă înedee (țiai-ulft diplomației 

rusesc! „Nord4 din Bruxella pdrtă und limbagiu 
fdrte moderată față cu alarmările de răsboiu. 
E întrebare numai ddcă suntă și sincere decla- 
rațiunile sale, orl-că acăstă atitudine este a se 
datori numai unei tactice momentane diplomatice.

• Nimicii nu pote dovedi mai bine —scrie „Nord« — 
caracterulă „închipuită ală temenlorU de răsboiu din lim- 
pulă cela mai recentă, deeâtă decsiunile ce s’au luata 
in Viena in ultimulO consiliu de miniștri sub președința 
împăratului, cari dovedescO, că îngrijirile deșteptate prin 
pretinsele înarmări ale Rusiei suntă in fondă bagatele. 
Der nici că a putută să fiă altfela, deOrece totă lumea 
este informată despre intențiunile pacînice ale Rusiei. 
Creditulă modesta de 12 miliâne încuviințata ministrului 
de răsbo.u conte Bytandt și neconvocarea delegațiunilora 
de sigura că nu corăspundd sgomotului, ce s’a făcută 
despre pretinsa amenințare a păcii europene...

.. Articululil „Invalidului rusO," care a espusă în- 
tr'o formă Jatâtă de clară și modestă situațiunea militară 
a celoră trei împărății, a contribuite in moda vedită la 
liniștirea spiritelor^, precum o dovedesi.G deeisiunile luate 
in Viena, cari așa de puțina semănă cu acele, ce se iau 
de obiceiu în ajunulă unui răsboiu. Nici o foiă militară 
autorisată, din Berlina și Viena, n’a clasificată pretinsele 
neesactitățl ale «Invalidului Rusa," aceste nu se pota 
dăr așa ușorn descoperi. .Rectificările» de pănă acum 
au apăruta numai In foi nemilitare și prin urmare n’au 
nici o autoritate fa|ă cu espunerile organului oficiala alo 
ministeriului de răsboiu rusescO.

• Prin urmare se pote considera numita espunere 
a „Invalidului rusescO» ca espresiunea adevărată a situ
at,iunei și de aici se pote trage conclusiunea liniștitore, 
că politica hotărită paclntcă a Rusiei este afară de ori 
ce indoielă și că măsurile luate d ea au uno caractere 
curata defensiv0. Rusia e decisă a nu renunța la încli
nările sale spre pace si de a face Iotă ce e de lipsă spre 
a se asigura în contra unui atacă.“

De aici trage „Nord4 conclusiunea, în fața 
asigurărilora pacînice ale celorlalte cabinete, că 
este delăturatâ orl-ce temere de unO conflictu și 
că se pâte spera, că sgomotula de răsboiu, care 
a produsO o iritațiune atâta de viuă, va amuți 
și va face locO unui semțu seriosb de siguranță.

In fine constată „Nord4 întorsăturile „Gaze
tei de Colonia4, cu privire la prințula Ferdi- 
nand de Coburg, și <J'ce» ai' A interesanta a 
se sci dâcă și contele Kalnoky, care a luata îu 
seriosa pe prințula Ferdinand, se împărtășesce 
la aedstă întorsătură ori nu.

MAsnil și pregătiri militare.
Austro- Ungaria QiarulO „L’fndependatue de helge ‘ 

primesce urmfttârea telegramă dela corespondentulă său 
din Viena: Allu că prefectulo de pulițiă a convocata pe 

directorii de (fiare pentru a-i invita din ordinO superiori 
să nu publice nimici cu privire la măsurile militare și 
la mișcările trupeloru. StatulO-majori s’a ocupata ase
menea de alegerea unui directori de biurou ala presei 
militare. Acesta postb este destinata unui fosta ofițeri, 
care a luata parte ca raportori in campania din Turcia 
la 1877.

O telegramă din Pesta adresată (fiarului ,.Standard" 
dice, că în tOte punctele Ungariei se procedăză la pre
gătiri militare și că telegrafulă a primita ordintili d'a 
nu transmite nici o informațiune privitdre la aceste ope
rațiuni. Mai multe regimente sunti gala să plece in 
Galtția. Totuși ordinula de plecare nu va fi data decăta 
numai deci garnisdnele rusescl dela fruntarii continuă 
d’a^se mări.

Rusia. In (filele acestea din urmă s’au ținuta mai 
multe consilii militare la Gacina sub președința Țarului.

„Dily News" primesce următârea scire din Odesa: 
Elota voluntară de pe marea Negră transportă trupe ru
sesc! in număra fârte mare din Caucasia și din provin
ciile meridionale ale Vișiniei. S’a comandata o mare 
cantitate de vase. Ele poto transporta dela două-(jecl 
Pănă la trei (jeci pet-sone și sunta construite astfelâ ca 
să potă fi legate spre a forma und podă. In mai multe 
puncte s’au văqjută flotile de căte opta (jeci din aceste vase.

Voci din România.
„La Correspondnnce de l’Est4 din Viena 

publică, în N-rula său dela 19 Decemvre, o co
respondență particulară din BucurescI cu data 
de 17 Decemvre. Acesta corespondență, primită 
de gazeta vienesă, după cum se spune în ca.pultl 
ei, (fice c-;< i a venita din „sorginte autorisată4. 
Etă ce spune scrisdrea adresată din Bucuresai 
(jiarului vienesu „La Corespondance de l’Est4 :

In limpulă acesta, in care se vorbesce atâta de 
multă despre una conflictO probabila intre Austro-Un- 
garia și Rusia, va ti, credo, interesantă de a espunepro- 
babditățile relative la atitudinea ce ar pută lua România 
in casulă unui resbelO.

Raporturile diplomatice ale guvernului nostru cu 
cele două imperii vecine suntă câta se pâte de corecte; 
și ela îșî dă silința a le mințind in acăstă stare.

Mesagiulă regală afirma că aceste raporturi erau 
intime; afirmațiunea este adevărată numai la suprafață, In 
fonda Insă este in România o antipatia fârte pronunțată 
in contra Rusiei.

BăstrămO formele diplomatice, măn'inemă rapor
turi pseelente, dăr nu putemO uita luarea Basarabiei și 
strigălârea nedreptate cu care Rușii au plătită sângele 
soldațilora români, eăcjuțî pe câmpurile de bătaiă ale 
Bulgariei. Se simte în țeră că înaintarea progresivă a 
Rușiloră spre Orientulă meridională trebue in modă fa
tală se cuprindă intr’o <fi și România. Rusia este vrăș
mașa reală a Românilora.

De altă parte aLestâ primejdia nu esistă din partea 
Austriei, fr decă n ar fi cesfiunta Transilvaniei, care, de 
altmintreli, pentru momentu, nu este la ordinea dilei, ra
porturile austro-române aru pute deveni fdrte cordiale.

Part duln naționala-liberală are cuvinte particulare 
de a uri pe Ruși. Aceștia au stricată opera cea mai 
meritoria a acestui partidă, micșorândă cu luarea Basa
rabiei resultatele resbelului din 1877.

Apoi, conservatorii români, adecă oposițiunea, ne- 
găsindă sprijinO in țeră, face fără sinceritate, credă, co
chetării Rusiei, sperândă <ă cu ajutoru'ă ei va ajunge 
la putere.

Se pare că luerulă e cunoscută la PetersburgO. 
De aceea, „Le Nord" publică din '-ând în când articole 
fârte displăcute guvernului din BucurescI; intr’unulă din 
ultimele sale numere a urai publicată unu'ă totă in a- 
câstă ordine de idei. D. Hitrowo, ministru plenipotențiar 
rusă pe lângă Regele Carolă, nu’șl ascunde preferințele 
sale pentru oposițiunea română.

Acum de curândă, buniâră la aniversarea luărei 
Plevnei, d. Hitrowo a dală ună prân4ă in onârea gene
ralului Florescu, care n’a luată parte în răsboiulO dela 
1877, dâr care are meritulă de a fi unulă din capii o-
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Aceslti fapta a fosta forte remarcata în Bu I maghiara, căruia avuiu obrăsnicia a’i arăta primele nu
mere din „L’Autriehe slave et roumaine,» îmi (Jicea acum 
două seu trei 4'le; „Ama losia prea liberală in desavan- 
tagiulă nostru, făcăndă legea asupra libertății pressei,

posițiunei.
curesci și gazeta .L'Etoile Roumaine“, care e conside
rată ca organula ministrului afacerilora streine, l’a sem
nalata.

Din tote acestea recse că, în căști de răsboiu, 
Austria ar ave la noi in România mai multă simpatia 
Acesta nu va să 4'Că însă că într'o astfelă de intămplare 
România s’ar pronunța in contra Rusiei. Guvernul" 
I. C. Brătianu este cu deosebire practică și mai cu se 
mă patriotică. Elă se va sili câtă îi va fi cu putință să 
stea la o parte pentru a nu suferi nimică; nu s’ar a- 
mesteca în evenimente decâtă decă nu ar pută face alt- 
mintrell. Atunci, elu ar prici unde este interesul" Ro- 
mâniei și la casă de trebuință, ar face si tacă simpa
tiei» și antipatiele sale.

„RomânultU din Bucuresci, ocupându-se cu 
acostă corespondență în articulai u de fondă dela 
25 Undrea (Decemvre) și presupunendă că e din 
isvoră guvernamentală, dice că. iău se face că 
se trîmbiță în lume simpatiile și antipatiile gu
vernului, tocmai acum când nori negri acoperă 
orisontulă diplomației europene. Pe ce se’nte- 
nieiază corespondentulă, 4* *ce „Românulă", când 
afirmă că „Rusia este dușmana reală a României“ 
și că „acostă primejdia nu esistă din partea Aus
triei ?“ Apoi continuă:

„Dumnedeu mi-e mărluriă, frațiloră eu vă iubescă!» 
555. „Dumnrtjei; să Ic trăiescă!" strigă unulă din po 

[poră,
Er corupții dintre dănșii murmură încetișoră: 
„Dăcă nu ne dai nimica, de aici te poți culege,
• Numai pentru vorbe gole deputată nu vomă alege." 
Elă se duce mai departe cu programa lăudată,

560. Vine altă candidată eră, vine'n urma lui îndată :
„Alegeți mă pe mine, sunt omulă guvernului,
• Insă voiescă totă odată binele poporului,
„Avăndă mare influință la domnii mari lăudațl,
„Eu vă potă face multă bine, numai voi să as-

[cultațî.
565. „Sciți voi că legile țărei dela domnii mari provină, 

.Vedeți voi dâră că domnii po-tă ală țărei destină,
• Scițl că pânea și cuțitulă e în mâna domniloță, 
„Ei se „îngrijescă" de tâte, deci și de bietulă po-

[poră...
• De voră vedă că poporulă e supusă lui și ascultă, 

570. .Voră mai sc-ădă câte ceva din contribuația multă..
„Nu ascultați de ală vostru conducătoră rău, ne

vrednică;
• Nu-i bine să stămă i> propti cu guvernulQ celă

.[• puternică" j

Cum raporturile austro-ungaro-române — nu cum 
4«ce „autorisatulă*  din Bucuresci «raporturile austro-ro- 
mâne< — pota deveni fârte cordiale?

Și dăcă astăzi cestiunea Transilvaniei nu este la 
ordinea (filei) cine îlă asigură că în acestă boîte ă sur- 
prises (cutiă cu surprinderi) care se numesce cestiunea 
Orientului ea nu va apare mâne?

„Românulă11 nu’șl p6te închipui luptândă 
dorobanțulă alături cu honvedulă, seu celă pu
țină simpatisândă România cu Ungurii, adecă 
cu amicii Româniloră din tote părțile și’n deo
sebi ai Româniloră transilvăneni. Numitulă or- 
gană «jiee e bine, să se observe cea mai 
strictă reservă de cătră guvernă, decă practică 
vrea să fiă ca la 1877.

Inregistrămă simplu aceste voci, ca să p6tă 
cunosce publiculu nostru cetitoră cum e dispusă 
opiniunea publică din România față cu compli- 
cațiunile ce amenință a isbucni.

SOIRILE PILEI.
• România Liberă*  spune, că în cercurile dirigenle 

din Bucuresci se manifestă mari tetnerl despre ună răs
boiu Intre Rusia și Austro- Ungaria și se adaugă că Re
gele Carolă va chiema la o consfătuire imimă pe toți 
fruntașii politici ai României

Semnificativă pentru raporiurile dintre Austro Un
garia și Rusia e următoruiă casă : Regisorulă teatru
lui curții din Viena, d-(ă Stol!, fusese invitată “ă dea 
câteva represen'ațiunl la teatrulă curții din Pelersburg și 
la 10 Ianuariu n. avea să și plece spre capitala Rusiei. 
In săptămâna trecută însă agentulă său primi o scrisOre 
a prințului Dolgoruky, magistrulă supremă aiă ceremo- 
nieloră la curtea rusă, in care cere resiliarea contractu
lui, deârece situațiunea momentană nu e potrivită pentru 
pășirea unui «membru ală teatrului curții din Viena» 
pe scena teatrului curții din Petersburg. D-lă Stoll a 
trebuită să renunțe la călătoria sa in Rusia.

i 
—I —

• L’Autriehe slave et roumaine*  dela 20 Decemvre 
n. pubiică dela corespondentulă său din Pssta o cores
pondență, în care se (fice între altele: „Ună deputată

niciodată nu comă ajunge la scopu de a maghiariza di
versele naționalități cât" timpii ele își corii imprima tot" 
ce cugetă!" — Ințelegă acum și slugile guvernului, care 
e causa persecuțiuniloră și amenințărilor^ unguresc! con
tra NemaghiarilorO și de ce și libertatea de pressă în
cepe a figura pentru aceștia numai pe hârtiă ? Nu’i 
pot" maghiariza. Tote incriminările slăpânirei ungu
resc! contra Neinaghiariloră suntă numai pretexte ne
rușinate.

—x—
Îndată după anulă nou, la mai multe desparți- 

minte de trupe auslro-ungare se voră deschide cursuri 
voluntare pentru invitarea limbei ruse.

—x—
Amă comunicată în (filele trecute, că teatralii un 

gurescu din Neutra e în ajună de a da falimentă. Pre
cum comunică «cum corespondentulă lui „Pester Ltoyd/ 
falimentulă s’a ivită. Directsrulă Tofh s’a vătjută ne
voită a renunța la acesta demnitate, lăsândă pe actori 
să facă ce voru sci. «Miseria însă este totO aceeași/ 
încheiă corespondentulă.

—x—
In Nr. 161 ală fdiei nostre publicarămă după ună 

tjiară ungurescă din Clușiu scirea, că notarii de cercă 
din comitatulă Solnocu-Dobica au luată decisiunea să se 
constitue într’o ședință literară sub președința d-lui pre- 
tore supremă Adolf FToth, cu scopulă de a redigea ună 
<jiară de specialitate pentru notari. In privința acestei 
sciri ne trimise d-lă Georgiu Micu, notară cercuală In 
acelă municipiu, o rectificare în sensulă, că nu toți no
tarii de cercă din comitatulă Solnocă-Dobăca, ci numai 
cei din cerculă pretorială ală Betlenului s’au constituită 
mai de multă in o reuniune, din care și d-sa face parte 
și despre care ne spune, că în ședința dela 17 Iulie a. 
c. a denumită o comisiune literară, cu scopulă ca acăsta 
să publice din când în cănd în tțiarula „Kdzsegi K6z- 
lony" câte o lucrare esclusivă referitâre lâ afaceri no
tariale, der nicidecum de caracteră politică ori națională. 
— Mărturisimă că e tărie greu a ne închipui in tim- 
pulă șovinistă de atjl o reuniune ungurăscă fără carac- 
teru magbiarisatoră și tendențiosă pentru naționalitățile 
nemaghiare.

—x—
Proprietarii de vite din comuna Paulis, în comi- 

tatulă Timișiului, suntă bântuiți de o grea plagă. In- 
tregă ținutulă Paulisului și înprejurimea 9untă cutrierate 
de haite de lupi, pricinuindă mari pagube în turmele de 
oi. Pe câmpă zacă piei și schelete de oi sdrențuite și 
păstorii povestescă cu grâză despre Urletele ce le scotă 
lupii năptea. Se și interesăză puțină de turmele încre
dințate loră, ci caută a’șl păzi viăța de bestii. —• Atâta 
le mai trebuia biețiloră c umbuabill, să mai fiă amenin
țați d’a fi mân. ați de lupi!

—x—
Pe șoseua Baia-Bikitg s’a găsită deunădî eada- 

vrulă unui omă, sfâșiată încâtă abia s’a putută constata 
identitatea ucisului în persona culegătorului - tipografă 
Garolă Romană. Ca făptuitorii ală omorului e bănuita 
ună ârecare Ioh. Kronawetter, care s’a și arestată.

Limba franceză predată Româniloră fără profesore, 
in timpă de ună ană. — Limba engleză predată Româ- 
niloru fără profesoră în timpă de ună ană. piure lim- 
bistice săptămânale pentru tote claseie, redactate în ro- 
mânesce (cu pronunțarea figurată) de d-nulă H. Lolliot. 
profesoră la liceulă sf. Gheorghe, în Bucuresci. — Me

tode pentru a înceta singuru a scrie și a vorbi limba 
franceză și cea engleză.

Prețulă abonamentului: Pentru limba franceză: Ună 
ană (cursulă completă), 9 florini; — șăse luni, 4 fl. 50 
or.; — trei luni, 2 fl. 25 cr.

Pentru limba engleză: Ună ană (cursulă completă), 
18 florini; șăse luni, 9 fl.; — trei luni, 4 fl. 50 cr.

Cererile de abonamente se adresăză : l)-lui H. Lol
liot, Buievardulă Elisabeta, Băile Eforiei. — Bucuresci 
(România.)

Incunosciințare.
Din incidentulă jubileului de 50 de ani alu 

„Gazetei Transilvaniei “ constituindu-se aici în 
Brașovă ună comitetă pentru arangiarea acestei 
serbări în sera de 31 Decemvre 1887 și în (jiua 
de 1 Ianuarie 1888 stilă vechiu, se aduce acesta 
la cunoscință publicului română cu invitarea de 
a lua parte la acostă serbare.

Acei onorați Domni, cari voescă să ia parte 
la acăstă serbare suntă rugați să binevoiaseâ a 
încunosciința pe subscrisulă președinte ală comi
tetului arangiatoru pănă în 26 Decemvre 1887 
st. v., spre a se pută lua disposițiile necesare.*)  

Brașovă, în 14 Decemvre 1887.
Vasile Voina, 

președinte.

Din valea Arieșului, In Decemvre 1887.

In (filele trecute apăru în (fiarele nOstre o mică 
notiță despre bucuria fdiei maghiare „Kolozsvâr*  asupra 
progresului șcâlei maghiare din opidulă Câmpeni. Redac- 
țiunea „Tribunei11 ia lucrulă cam ușoră, ăra redacțiunea 
.Gazetei Transilv.“ cu tâta causa întreabă pe învățătorii 
noștrii dăla școla capitală română din Câmpeni, că ce 
(fică ei la acele laude maghiare. A fostă la locă acăstă 
întrebare și sum curiosă, ce voră răspunde acești învă
țători bine plătiți la întrebarea pusă, apoi mai tare aș
teptă ună răspunsă dela inspeclorulă tractuală care ca 
protopresbiteră își are locuința în localitatea acăsta, care 
e centrulă munțiloră apuseni.

Aici șl-a vărîtă Kulturegyletulă mrejele maghiarisă- 
rii și a demoralisării, și cumcă după ună timpă de 2—3 
ani deja începe a striga „învingere" (închipuită) este în 
prima liniă a se ascrie necapacitații inteliginții locale de 
a primi și a purta lupta pentru apărarea limbei și da- 
tineloră române. Mai bine își ascundă capulă în o ne
păsare bătătore la ochi, său se dau după pără din cause 
ale interesului personală, său subscriu nisce fleacuri de 
nyilatkozat-url.

Publiculă română anumită va presupune cumcă în 
opidulă Câmpeni suntă batără ’/, său ’/, părți ale po- 
pulațiunei de viță maghiară; ca să pâtă a se fi înființată 
aci o șcâlă maghiară de feciori și și de fele. Nici vorbă. 
Afară de puținii oficiali regescl, familii maghiare aici nu 
suntă și nu au fostă, întreaga popolațiune este română, 
care din mijldcele ei deja dela anulă 1861 șl-a înființată 
ună fondă școlară, școlă corăspuntjătOre cu trei în
vățători, și șcâlă de fetițe cu fnvățătdre. Fondulă 
școlară mai dă ajutoră unui învățătoră de confesiunea 
gr. unită de 300 fl. și așa numai pentru băețl funcțio
nezi In Câmpeni 4 învățători. Ce progrese ar’ pută ei 
face dăcă de o parte protopopulă locală ar fi la înălțimea 
misiunei și dăcă inteligința mireană ar lucra în concor
dii la misiunea grea a regenerărei poporului română. Eu 
iui vorbescă de ună diletantismă în causă, ci de ade
vărată muncă, care se recere spre ajungerea scopurilorft

*) Celelalte diare române suntă rugate să binevo- 
ăscâ a reproduce acestă incunosciințare. V. V.

(6) FOILETONU.

— Ep» peă —

(n acăstă ’nvălmășelă nici partidele contrare 
încă nu dormă, n’au liniște, țină și ele adunare, 
In care presidăză vre-ună bravă conducătoră.

520. Omă erudită și cu minte și mare părtinitoră 
Ală causei naționale. Densulă ține o vorbire 
Frumâsă și strălucită, isvorîtă din iubire: 
„Frațiloră mei dela sate, fii ai națiunni mele, 
„Aduceți-vă aminte de acele timpuri grele,

>25. „Ce cu câtva mai nainte, avu scumpa-mi națiune. 
„Fiindă bravi strămoșii noștri, nobila loră misiune 
„Au împhnit’o cu toții, avăndă solidaritate,
• Și cu arma legii’n mână au ștersă multă ne-

[dreptate.

„Acum eră se ridică vijelii, furtune grele,
530. „Și ce cugetați cu toții, de unde isvorăscă ele? 

«Din a vostră nepăsare. Se cere o condițiune:
• Să ne folosimă de dreptulă ce-)ă avemă ca na

țiune.
„Fiți dăr solicp și cu minte și vă uniți în comună,

«Cu multă sinceritate, frațiloră, eu vă propună: 
535. ,Să ascultați de ai voștri bravi, esperțl conducători, 

„Nu vă ltiațî după flecuri și după lingușitori, 
,Și țineți toți laolaltă și în tabără streină
• Să nu frecă nice unulă din o mârșavă pricină. 
„Atunci causa nâstră drăptâ va eși invingătore,

540. „Ave-va er națiunea (jile dulci de sărbătore!» 
Inii'acestea ecă vine ună candidată națională, 
Și cătră poporă vorbesce in modă sinceră și leală :
• Bravă poporă ală gintei mele, te salută de mii

[de ori!
«Și vă rogă în causa dreptă, ca să-mi fiți părti- 

|nitorl.
545. „Fii națiunei mele, eu vă iubescă cu ardore, 

„Văcjândă greutatea vâstră, cjău inima răii mă dâre, 
„Vă spună cu sinceritate, că eu ml-am propusă 

[de țintă, 
«Să apără după dreptate-a națiunei causă sfântă! 
„La acesta mă îndămnă a mea sinceră iubire;

550. „Fiți der frațiloră cu toții, vă rogă să fiți in unire.
• Unirea în causa drăptă chiar și sfânta Provedintă 
„0 protege, o conduce. Frațiloră aveți credință!
• Și pentru ală vostru bine, primiți sfatu’ml părin-

[tescă, 
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înalte, și de care muncă încă la poporală și inteligința I 
no-tră numai mici urme putemă vede.

Ceea ce este însă In causa de față mai întristătorii e 
împrejurarea că acea șcâlă maghiară ți pentru maghiarisarea 
m ădițeloră românescl s? susține cu banii cotnuneloră 
române, a căror representanți seduși fiind —și părăsiți de 
naturalii loru conducători — au votată ajutâre pe timpă 
neotărită pentru înființarea unei școle maghiare în Câm
peni, după cum a voită vestitulă Moldovăn Gergely. Așa- 
deră locuitorii români dau toporișcea la securea, cu care 
să se dobâre pădurea românescă in fosta reședință a 
apărărei naționale in anii 1848/9. Departe a ajunsă ză- 
păcela in aceste regiuni, și cei cu doi bani in trei pungi 
voră ave să răspundă de aceste atâtă aici pe pământă 
câtă și înaintea lui Dumne4eu.

Ș.ola maghiară din Câmpeni cu producțiunele sale 
— in aeestă ană de 2 ori — arată și progresă resp. 
venită bănescă. Câți tloreni românescl suntă aci la mij- 
locă? Eu sciu că presle jumătate a venitului aceloră re- 
presentațiunl suntă dațl de Românii inteligent! seu sciu- 
torl de ceea ce facă. Acesta nu este eltinusină, ci simplu 
ună actă de trădare a causei nâstre române culturale, 
pentru că conducătorii școlei maghiare nicidecum nu se 
sfiescă a arăta pe față intențiunea loră, căci ei pe pruncii 
și fetițele române, cari ceccetâză in mare parte acele 
șcâle maghiare, nici in sărbătorile bisericei românescl 
nu-i trimite la biserică, ci continuă Invățământulă șco
lară chiar ca in ună sată neaoșă maghiară.

De atâta nepăsare rotnânâscă în opidulă Câmpeni 
trebuie să ți roșescâ fața, deorece în așa modă delăsată 
nicăirl nu s’a mat apărată causa românismului, ca aici 
de 10 ani incoce; gândesci că stejarulă s’a făcută tufă. 
Sapient i satis!

Cehi ce nu a desperată. 

Titluri pentru merite.
Este deja ună lucru forte] constatată, că adminis- 

tratiunea In astă țâră constituțională .este forte departe- 
de menirea ai scopulă ei adevărată; acâsta o spună clară 
și limpede foile oposițiunei mrghiare pe tâtă 4'ua, afară 
de cele de lângă sacu’.ă eu grăunțele. Acuma decă o 
spună acâsta 4'lnică foile oposițiunei despre ai loră, cum 
să-o putemă noi caracterisa administrațiunea, noi, cari 
purtămă numai greutățile susținerei aceleia, fără să pu
temă fi împărtășiți și de scutulă ei?

0 administrațiune condusă pr.n respectarea legiloră 
este binefăcătăre, insă abatându-se dela ținta cea adevă
rată, este o calamitate prin care se lățesce demoralisarea 
chiar și în massa poporului. Și că administrațiunea 
nășiră este condusă astfelă ea însăți ne arată.

Se aflară de esemplu nisce femei române și se sfă- 
luiră ca să facă in aeestă comitată ală persecuțiuniloră 
o reuniune, prin care să dăe ajutăre eleveloră sărace 
române. Acâstă întreprindere cu scopă umanitară, ba- 
salâ pe dreptulă divină și umană, In urma informațiuni- 
loră administrațiunei nâstre bolnave, nu li s’a încuviințată.

Colo pe Valea Bârgăului se înteresâză nisce âmenl 
bravi de deșteptarea tineretului nostru română și voescă 
a întemeia o societate de lectură pentru lățirea culturei 
tn massa poporului. Aceste statute, în urma informați- 
undoru administrațiunei, se respingă.

Vrâi sâ’țl faci școli conformă legiloră esistente, ți- 
sa pună mulțime de greutăți numai să le pătă irnpe- 
deca, adecă nu voescă membrii administrațiunei să cul- 
tivămă poporală nostru ci numai sudorea lui cruntă e 
bună de jertfă și traiu. apoi las’ se rămâie lolulă in la 
birintulă intunecosă fără cultură.

Vine acuma < ineva și le descopere conducătorilor^ 
administrațiunei băla de care este cuprinsă corporațiunea

• Și conducătorii voștri vă’mbată cu vorbe gâle.
>Eu sunt avută și puternică, am învățată multe 

șcâle, 
575. • Cunoscă eu lipsele vostre, pungile vostre suntă 

[gdle,
• Și vă dau nisce parale, folosiți-vă cu ele;
• Pentru c’ați venită aicea, pentru că m’ați ascultat,
• Eu vă dau la toți acuma de băută și de mâncată.
• Pună la disposițiune butea de rachiă plină, 

580. •Chemați încă și pe alții de pe ulițe să vină,
.Veseliți-vă cu toții și ve faceți voiă bună."
Toți ii strigă »sâ trăiâscă" ! strigarea grozavă ră- 

[sună
Strigarea se repețesce cu vuietă ingrozitoră.
,Ve4i acesta e domnă mare«. 4* ce anulă amețită, 

585. „Și darnică e“ , <țice altuia, „cu bănișori ne-a 
[cinstită.

„Ve4i că elă cunosce lipsa poporului asuprită.“ 
Atuncea se delectâză candidatulă ,generosă« 
Și se uită cu plăcere la tofă celă ce-i păcătosă, 
Care dă oeolă acuma buții de rachiă plină.

590. Se veselescă forte bine unii din punga streină.
Aste minunate scene se repețescă in totă loculă, 
Unoră stricați la alegeri le suride-o 41 noroculă....

loră și’i face atenți ca să-și lecuiască boia la timpă, 
căci tmhâtrânindă reulă, va fi tâi'4iu lecuirea. Unuia ca 
acela, fără să pâtă folosi prin bunăvoința sa, este perse
cutată pe tâte terenurile.

Fârte aplicabile suntă la împrejurările nâstre de 
»4l cuvintele S. Ioană gură de aură, când 4ice : «Pre
cum locuia cu câtă punemă mai multe lemne pe dân- 
sulă, cu atâta arde cu mai mare pară: așa sufletele pă- 
cătoșiloră u câtă audă mai adeseori adevărulă, cu atâtă 
mai tare se escită spre păcată.«

Faptele vorbescă: In primăvera acesta s’au tri
misă dela aeestă oficiu preoțescă estrasele matricularl 
din anulă 1868 pentru glâte, eră in tâmnă cele din a- 
nulă 1869. Estrasele s’au trimisă primăriei comunale 
in limba nâstră română, căci lege de naționalitate avemă 
pe basa căreia ne putemă folosi de limba nostră in tote 
agendele nâstre publice și private. Legea e creată de 
Unguri, măcară aceea voimă noi a ni se respecta. Ce 
sâ ve4l Insă? Ei nu voescă sâ seie de creațiunea loră!

Au nu acâsta se dovedesce prin următârea conglo- 
merațiune de cuvinte, poreclită sentința?:

——- mit. Papp Zsigmond notarulă cercului Fer- 
neziu încunosciințâză, că preotulă gr. cat. din Teuții de 
susă nu voiesce a estrada spre folosința oficiosă estra 
sele matricularl din anii 1868 și 1869 despre tinerii o 
bligațî la miliția, In limba maghiară. In contra disposi 
țiunei Nr. 2119/87 adm. acelea le-a trimisă în limba 
română. S’a decisă: Luftndu-se spre sciințft aeestă in
sinuare, Ioană Costină preotă gr. cat. din Tâuții de 
susă prin acâsta se pedepsesce cu amendă de 100 fl., 
din care sumă jumătate se destină pentru săracii din Tâuții 
de sus, âr cealaltă jumătate pentru reuniunea industrială a 
femeiloră din comitatulă Sătmară, sub greunământulă că 
in 8 <Jile va fi esecutată pe cale administrațională. Tot
odată de nou este provocată preotulă gr. cat. Ioană 
Costină sub pedâpsă de 100 fl., ca estrasele matricularl 
trebuinciose pentru compunerea listei tineriloră obligați 
Ia milițiă din 1868 și 1869. privindu la urgența acestei 
afaceri să le trimită dela primirea acestei resoluțiunl in 
timpă de 48 ore la Papp Zsigmond .iot. cercului Ferne- 
^iu î» limba maghiară. Argumente:

Dup.ă ce Ioană Costinu preotă gr. cat., in contra 
disposițiunei de sub Nr. 2119/87 adm. a denegală es- 
tradarea estraseloră matricularl din a. 1868 și 1869, des
pre tinerii obligați la miliția, notarului cercului Ferneziu 
din comunele Satunou de susă și Tăuții de susă, în 
limba maghiară, notarulă cercuală din estrasele matri 
cularl române nu este în stare a face conscrierea tine
riloră obligați la miliții, conformă disposițiuniloră legali 
despre milițiă, și ca aeestă împedecământă să nu obvină, 
a trebuită a constringe pe lâDgă pedâpsă pe numitulă 
preotă ca estrasele matricularl să le compună în limba 
maghiară. Care decisiune se trimite preotului gr. cat. 
lână Costină și notarului cercuală Papp Zsigmond, celui 
din urmă i se înmănuâză cu acea îndrumare, ca pri- 
vindă urgința cea mare a causei, fără amânare să o în- 
manueze și computândă dela înmanuare 48 âre, să facă 
relațiune la aeestă oficiu fără intâr4iare. — Dat Baia mare 
1887. Decemvre. 3. Smii Sandor pretore supremă m. p.

Sosindu’ml acâstă scrisâre bașibuzucescă, m’am con
vinsă că numai judecată nu se p6te numi, nu, căci n’are 
cerințele legali basate pe §§-ii constituțiunei patriei. Plă- 
tindă noi judecătorii, amă aștepta ca aceia să scie judeca. 
în causa acâsta unde este legea călcată de mine? și 
unde este legea pre basa căreia sunt judecată? Nici una 
nici alta. Așadară nu este judecată, ci ună despotismă 
sub mască oficiâsă, care se pute numi: „abusă de pu
terea oficiâsă". Vă4ândă individulă consciu de datorința 
sa acâstă procedură, nu scie ce să compătimâscă: pre 
acela care e grasă de plata cea bună, și totuși nu scie 
judeca; seu pre bietulă poporă, căruia i s’a alesă așa 
judecători; sâu pe corporațiunea intre care se afla și 
așa indivi4l întunecați.

Laertius povestesce: „Că vă4ândă odată Diogenă 
ună copilă petulantă aruncândă petrii cătră ceriu ii4ise.

Ce fericire plăcută mai produce-o corteșire 
Guvernamentală, însă nu e decât ă pregătire 

595. La serbarea strălucită, care tote le petrece
Câte a produsă și produce secolulă nouăspre4ece. 
Cu lampa lui Diogene dâcă i-ai cerca părechiă, 
Nu i-ai afla nicăirea, nici in istoria veehiă.
Nu te prindă der mirare, scumpă Musă, când de nou 

600. Te rogă să'ml ajuți a scrie aeestă grandiosă tablou.
Să mergemă și noi în fine la alegeri de-ablegată, 
Să ne folosimă de dreptulă care legea ni l’a dată, 
Noi amă lucrată după lege sinceră cu totă credința, 
Pentru alegerea nâstră nu ne mustră consciința!

605. Că noi nu ne-am vândută dreptulă pentr’ună bli-
[dișoră de linte,

Susă stă causa națiunei și o susținemă ferbinte
De vomă și cădea In luptă, der să câdemă cu

[onâre,
O victoria nedreptă este prâ dejositâre!
£eă-ne suntemă acuma, ne aflămă c-hiară în cetate, 

610. Aici are reședința a âmeniloră dreptate.

(Va urrna.)

Inzadară te întărit!, nicl-când nu poți ajunge scopulă1'. 
In asemenea convingere suntemă și noi Românii In 4*'  
lele nâstre față cu desmerdările celoră dela putere, cari 
nu mai voiescă a sci de dreptă, de lege, ci voiescă a 
domni cu despotismulă, „akarom“ și .parancsolom*,  deși 
ar trebui să scie că până este poporă românescă va fi 
și esistă și scrisârea română. (Va urma.)

Aplicarea legei industriale în România.
După recomandarea ministrului română de agricul

tură, consiliulă de miniștri din România a aprobată pen
tru: „fabrica de hârtiă de împachetată C. & S. Schiel*  
dela Bușteni, .„fabrica de cherestele Frații Theiler din 
MoinescI," «fabrica de zahară» dela Sasculă și pentru 
„fabrica de cherestea Frații Theiler" din comuna Cucu 
dreptulă de a benificia de următârele favoruri:

a) Scutire pe timpă de 15 ani de orl-ce imposită di
rectă cătră stată, județă și comună.

b) Scutire pe același timpă de taxele vamale de im
portă pentru mașinele, părțile de mașini și acce
soriile loră aduse din străinătate pentru trebuințele 
fabricei.

o) Reducțiunea, pe timpă de 15 ani, a taxeloră de 
transportă pe caile ferate române pentru obiectele 
arătate la aliniatulă precedentă și pentru produsele 
fabricei.
In specială pentru > fabrica de efecte militare și 

cismăriă M. Leon & Th. Mandrea< din BucurescI, care 
este constituită cu ună capitală de instalare de peste 
ună milionă franci, care se servă de mașinele și mijlâ- 
cele tehnice cele mai perfecționate, care este condusă de 
distinși âmenl de specialitate, și la care lucreză 4ilnică peste 
450 Omeni — Ministeriulă de agricultură, industria și 
comerciu ală României, pe lângă favorurile acordate fa- 
briceloră de mai susă, a mai concesă e aceeași scutire 
de imposile și taxe pentru următârele materii prime ne
cesare fabricei:

Ace și mătase de cusută; Pânză de captușală de 
mătase, ină și bumbacă; Gumi-elastică, de bumbacă, ață 
sâu mătase; țSârraâ de feră și alamă pentru cuie; 
Feră nelucratu, aramă și alamă brută nelucrată; Colori 
și lacuri pentru dată lustru; Prafuri pentru palisagiu; 
Șnură; Nasturi, copci seu inele de metală; Urechi pen
tru ghete.

d) Reducțiunea, pe timpă de 15 ani, a prețuriloră de 
transportă pe liniile ferate române pentru obiec
tele arătate la lilerile b) și c) cum și pentru pie
lea tăbăcită indigenă procurată pentru trebuințele 
fabricei.

t) Reducțiunea pe același timp a taxeloră poștale 
pentru transportulă fabricateloră în interiorulă 
țârei.

f) Preferința produseloră acestei fabrici pentru furni
turile Statului, j-.ide.țeloră și comuneloră față cu produ
sele similare streine.

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.«)

PESTA, 27 Decemvre. — Judex Curiae 
Sennyey e greu bolnavă.

ROMA, 27 Decemvre. — Papa a primită 
pe episcopii greco-catolici din Austro-Ungaria.

Tibru cresce mereu; părțile situate mai 
josă ale orașului și împrejurimea suntă inundate.

PETERSBURG, 27 Decemvre. — Lor- 
dulă Churchill a visitatu Sâmbătă pe Giers și 
apoi a primită contravisita acestuia. Lordulă 
și Lady Churchill au plecată erl la Gacina.

CONSTANTINOPOLtJ, 27 Decemvre. — 
Consiherulă de ambasadă rusă Onou a îmânată 
Porții ună protestă contra nouei năvăliri a Kur- 
cjiloră pe teritoriulă rusă și i-a cerută sâ ia mă
suri severe.

Necrologu Cu profundă durere Vâ aducemă la 
cunoscință regretabila încetare din viață a multă prețui
tului nostru Ioauft Popă, teologă absolută, notară cercu
ală și proprietară întâmplată astă4î la 5s/« âre diminâța, 
fiindă înpărtășită cu sântele sacramente ale muribun4i- 
loră. Rămășițele pământescl ale decedatului se voră așe4a 
in cimiteriulă bis. gr. cat. din Șiardă la 14/26 Decemvre 
a. c. 2 ore d. m.

Șiardă, in 12/24 Decemvre 1887. Nicolau Popă, 
tată. Iosifă Popă, jude dela tabla reg. Roza m. Miclea, 
Elisabeta Popă, Valeria m. Radeșiu, frați. Petru Stanciu, 
Ioană Miclea, Gedeonă 7?<idef’/u, cumnațl. Eufrosina Popă, 
sociă. Maria Stelina, Victoră Nicolau, Veturia Adriana, 
fii. Ioană Urzică, Maria Urzică, socrii.

fTM" Numere singuratice din „Gazeta Transillva- 
nieiil â 5 cr. se potă cumpăra în totungeria 
lui I. GliOSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editoră și Redactoră responsabilă Dr. Aurel Muresia it.



Nr. 277. L4.1ZET A TR ANSTIVANIEI. 1887.

t?;;TBv9u tk bv.rns de Vicna 
din 23 Decemvre st. n. 1887.

tStkirHJi <Ee

Rentă de aurfl 5°/0 ... 97 05 Bonuri croato-slavone . . 101.—
Rentă de hârtift o°/„ . . 84.—
I mprumutula căiloro ferate

ungare........................ 148 50
Amortisarea datoriei căi-

lorfi ferate de ostil ung.
(1-ma emisiune) ... 94 —

AmortisareB datoriei căi-
loră ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei câi-
lorfl ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) .... 11050 

Bonuri rurale ungare . . 101.70 
Bonuri cu cl. de sortare 1C0.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișfl.............................101 —
Bonuri cu cl. de sortare 101— Mărci 100 hnp. germ. . . 62 30

Despăgubire p. dijma de 
vină ung.........................

; Imprumutula cu premiu 
ung.................................. 120.—

Losurile peutru regularea
Tisei și Segedinului . 121.35 

Renta de hărtiă austriacă 77.60 
Renta de arg. austr. . . 80.20
Renta de aura austr. . . 108 69 
Losurile din 1860 . . . 132.75
Acțiunile băncel austru-

ungare ........................  860 —
i Act. băncel de credita ung. 272.25 
I Act. băncel de credita austr.269.75
Argintula —. — Gălbuii 

împărătesei .... 6 —
Napoleon-d’orI .... 1005

98 25

Cota oficială dcia 9 Decemvre st. v. 1887.

Renta română ^50o). .
Renta rom. amort. (5°/0) 

» convert. (6°/„)
împr. oraș. Buc. (20 fr.)
Credit

>>
fonc. rural (7°/,)

»

Cursulb pieței Brașovă

din 24 Decemvre st. u. 1897.

Bancnote românesc! . • • Cump. 8.46 Vănd. 8.48

Argint românesc . . . a 8.43 • 8.45

10.03 • 10.05

Lire turcescl................. » 11.26 » 11.30

Imperial!...................... • 10.26 » 10 30

Galbeni.......................... , > 590 > 5.96

Scrisurile fonc. >Albina» 6°/o 101.— > 102.- -

n * n 5°/# • n 98.— - 99.—
Ruble RusescI .... • . » 109.— » 101.—
Discontulă . . . > 61/,-8*/,  pe ană.

vend.Cump.

93'/,
96—
91 —
34— 

105—
91*/.

103—
96— 
87*/,

>> (5%)
urban (7°/0)

, (6°/o)

națională a României 500 Lei------

>
>

Banca
Ac. de asig. Dacia-Roni.

« » » Națională
Aură contra bilete de bancă .

9V/.
97—
92—
36 —

106—
92‘/t

104—
97—
«8*/ a

conuri rurale transilvane 102 - i Londra 10 Livrea sterlingc 126 80 1 Bancnote austriaca COIltra aură. . 2.03
15 —
2.04

N.UWO-188L pub|icațil|ne
referitori1 la așternerea fasiuniloru dftrei de agonisita de clasa 
a 111-a și a IV-a, a fashiniloru dArei dupA camei ele de capitalii 

și a acelora după capitalele pasive.

In urma ordinațiunei inspectoratului reg. de dare ddto Brașovu 
în 3 Noemvre a. c. Nr. 17,960, se provdcă, spre scopu’u conscrierei și 
determinărei dârei pentru anii 1888 și 1889:

1. Toți acei, cari aparținu acelorfl supuși dârei de agonisită de 
a III-a Clasă precum: fabricanți, neguțători și industriași, banquerl, me
dici, advocați, ingineri, arendași etc. în genere toți acei cari au profe
siune aducătdre de unu folosu, fără ca după acestă profesiune să fi fostă 
cu ocasiunea determinărei dârei pro 1887 deja dăjduițl pro anii 1888 
și 1889.

Toți acei aparținători dârei de agonisită de a IV clasă,., precum 
amploiații comunali, bisericesc!, dela vr’o societate și amploiații privați, 
preoți, profesori, învățători, co.npt,abili, cassarl etc. cari capătă salarii 
seu pensiune mai inultu ca 40 11. v. a. lunanî.

3. Toți acei, cari au capitale depuse cu carnete.
4. In fine toți acei, pe a cărora, realități zaci! capitale cu ca- I 

mete, — ca sg-și ridice fără întârziere dela oficiulti orășenescă de i 
dare libelele respective pentru fasionarea dârei de agonisită de a III. 
și a IV. clasa , precum și acele pentru fasionarea dârei după carnetele 
dela capitală sc le rtașternă la același! oficiu până celu multă în 15

Ianuarie 1888, pe când acele pentru capitaliile pasive: celu multil până 
în 31 Ianuarie 1888.

Fasiunile asupra capitaliiloră pasive ascernute mai târziu, i. e. 
celil multă pănă în 15 Februarie 1888 se voră lua în considerațiune la 
determinarea arunctilui generală după darea de agonisită pro 1888 nu
mai pe temeiulu unei petițiuni, carea va justifica așternerea întărită, pe 
când acele ascernute după 15 Februarie 1888 nu voril lua de felii în 
considerațiune.

Așternerea fasiuniloru asupra capitaliiloră pasive, carea are sâ se 
întemple în fiă-care ană, d6că din partea acelui supusă dârei să cere 
ca la determinarea aruncului după darea de agonsită să s6 ia în consi- 
derațiune datoriile ce zacă pe realitățile sale, — se constată prin ună 
atestă de primire estradatu de cătră ofic.iulă orășenescă de dare și cu 
subscrierea respectivului amploiată de dare. Acestă atestă servesce ca 
singură documentă asupra libelului ascernută despre fasioaarea capita- 
liilortl pasive.

Acele partide, cari pentru datoriile ce zacă pe realitățile loră plă- 
tescu afară de carnetele după capitale și quote pentru amortisarea capi
talului, au ca sS inducă în libelulă fasionărei atât.ă suma aceea, carea 
au debitat’o la începută , câtă și suma aceea, carea din suma dela în
cepută debitată o au plătită în decursulu timpului prin amortisațiune 
s6u rate; în fine au ca se se inducă și carnetele cari le-au plătită cre
ditorului anualminte pentru capitală.

Brașovă, 21 Decemvre 1887.

i—3 Magistratulu or&șenescti.

I 
!

IhfelicatiMile „CANCELARIEI NEOIiTIU/
’ — GHERLA — SZ.UJVAR. — ’

Probitatea în copilăriă. Schiță din Jera educa- 
După Emest Legouvă, membru ala academiei. 

Prețuia 10 cr.
Barbu cobzarulu. Nuvelă originală de Emilia

Lungu. Prețuia 15 cr.
Hermann și Dorotea după W. de Goethe, traduc- 

țiune liberă de Constantin Morariu. Prețuhl 50 cr.
Ifigenia în Aulida. Tragedia in 5 acte, după Eu 

ripide, tradusă in versuri de Petru Dulfii. Prețuhl 30 cr, 
Petulailtulu. Comedia în 5 acte, după Augusto 

Kotzebue tradusă de loanil St. Șuluțo Prețuia 30 cr.
Carmen Sylva. Prelegere publică ținută în sa'ele 

gimnasiului din Fiume prin Vincețiu Nicâră prof. gim- 
nas. Cu portretula M. S. Regina României. Prețulo 
15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. Unu volumil
103 poesii bine alese și a- 
(dela 1 fl 20 cr. la) 60 cr. 

poesii poporale culese de 
Ună volumO din 14 cole.

*

AMICULU FAMILIEI. Diară beletristică și enciclo- 
pedicu-literară cu ilustrațiuni, Cursulă XI. — Apare țiunei. 
In 1 și 15 a lunei in numeri de câte 1 */ 3—2’/2 cole 1 francese. 
cu ilustrațiunî frumdse; și publică articlii sociali, poe- 
siă, nuvele, romanuri, suvenir! de călSIoriâ ș. a. — 
Mai departe tracfâză cesiiuni literate și scientifice. cu 
reflesiune le cerințe'e vicței pra :tice; apoi petrece cu 
atențiune viâța soc-.Jă a Remâniloră de pretutindenea, 
precum și a celorlalte poporațiuni din patriă și străi
nătate ; și prin umorO dulce și satiră alesă nisuesce 
a lace câte o oră plăcută familiei strivite de grijele 
vieței; și peste totă nisuesce a întinde tuturora indi- 
vi^ilorâ din familia o petiecere nobilă și instructivă.
— Prețuia de prenumsrațiune pe anula intrega e 4 fl. 
pentru România și străinătate 10 franci — lei noi, 
plătibill și in timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN. Revistă bisericâscă, scolastică 
și literară. Cursulă XIII. — Apare in broșuri lunare 
de câte 2’/<—31/*  cole; și publică articlii din sfera tu
turora sciințelorO teologice și intre aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, serbăton și diverse ocasiuni, — 
mai departe studii pedagogice, didactice și scientifice- 
literarî. — Prețuia de abonamente pe anula îniregu 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei noi, plă
tibill și în bilete de bancă și in timbre poștali.

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

Puterea amorului. Nuvelă
vinarO. Prețuia 20 cr.

Idealulu pierdută. Nuvelă 
C. Z Rovinara. Prețuia 15 cr.

Opera unui omu de bine.

e
s e a

V.

de Paulina C. Z. Ro-

originală de Paulina

PrețuIn 15 cr.
Nuvelfi poporală

codrului. Baladă

originală. —
— de Pau-

de

de

Georgiu

Georgiu

Nnvelă
Continuarea nuvelei: «Idealulu pierdutu11 
lina C. Z. RovinarO.

Fontâna dorului.
Simu. Prețuia 10 cr.

Codrenu craiulO
Simu. Prețuia 10 cr.

Elu trebue se se însore. Nuvelă de Mai ia Schwartz 
traducere de N. F. Negruțiu. Prețuia 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță din emigrarea 
lui DragoșO. Nuvelă istorică națională. Prețuhl 20 cr.

Numeri) 76 și 77. Narațiune istorică după Wachs- 
mann, de Ioană Tanco. Prețuhl 30 cr.

, de 102 pagi ne, cuprinde
> rangiate. Prețuhl redusă

Trandafiri și viorele,
. Toantl Popii Reteganulă. 

Prețulu 60 ci.
Tesauruld dela Petrosa seu Cloșca cu puii ei de 

auru. Studiu archeologica de D. O. Ohnesdu. Prețuia 
20 cr.

Apologia. DiscusiunI filosofice și istorice maghiare 
privitore la Romani, invederite și rectificate de Or. 
Gregoriu Silași. — Partea I. Paulă Hunfalvy despre 
Cronica lui Georg. Gabr. Sincai. Prețuia 30 cr.

Renascerea limbei românescl in vorbire și scriere 
invederită și aprețiată de Dr. Gregoriu Silași. (OpO 
completă ) Broșura 1. II. și III. Prețuia broș. I. II. 
câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. T6le trei imnreună 
costau 1 fl. v. a.

Biblioteca Săteanului Românu Cartea I. II. III. 
IV. cuprindendă matei ii forte interesante și amusante. 
Prețuia la tOle patru 1 fl., câte una deosebita 30 < r.

Biblioteca familiei. Cartea I. cuprindă materii 
(6rte interesante și amusante. Prețuia 30 cr.

Colecte de Recepte din economia, industria, 
merciu și chetnifi, pentru economi, industriași și 
tnercianțf. Prețuia 50 cr.

Economia pentru scblele popor, de T. Roșin. 
II. Prrțulă 30 cr.

îndreptară teoretici) și practică pentru învâță-l 
mentulu intuitivă in folosulo elevilora normali (pre-

parandiall), a invățătorilorO și a altoră bărbați de scălfi, 
de V. Gr. BorgovanO, profesorii preparandialO. Pre
țuia unui esemplarO cu porto francată 1 fi. 80 cr. 
a. In literatura nostră pedagogică abia aflămO vre-ună
opO, intocmitâ după lipsele scâleloră nostre in măsura 
in care este acesta! pentru aceea ilă și recomandămO 
mai alesă DirectorilorO și învățătoriloră ca celoră în 
prima liniă interesați.

Spicuire din istoria pedagogiei la noi — la Ro
mâni. De Vas. Gr. BorgovanO. Prețuia 15 cr.

Manuală de Gramatica limbei române nentru sca
lele poporali în 3 cursuri de Maximo Popa profesora 
la gimnasiuța din Năsăuda. — Manualulă acesta este 
aprobata prin Inaltula Ministeră de culta și instruc
țiune publică eu rescriptulO de dato 26 Apri'ie 1886 
Nr. 13193. Prețuia 30 cr.

Nu me uita. Colecțiune de versuri funebralt. ur
inate de iertăciuni, epitafiă s. a. Prețuia 50 cr.

Carte conducătore la propunerea calculărei în 
scola poporală pentru învățâloil și preparam}!. Broș. 
I. scrisă de GavrilO Trifu, profesoră preparandialO. 
Prețuia 80 cr.

CP.

90
le-
cr.

de ru-

co
co -

Cele mai ettine cârti de rugăciuni.
Mărgăritarulu sufletului. Carte bogată de rugă

ciuni ș*  cântări bisericești forte frumoșii ilustrată. Pre
țuia uuui esemplară broșata 40 cr. legata 50 
gata in pânză 60 cr. legata mai finii 60, 80, 
1 fl.. in legătură de luxa 1.50—2.50.

Miculu mârgăritard sufletescu. Cărticică
găcitinl și cântă, I bisericesc!—frumosu ilustrată pen
tru pruncii școlari de ambe secsele. Cu aprobarea 
jurisdicținnei sup. bisericesc!. Prețuia unui esemplară 
broșata 1R cr., — legata 22 cr., legata în pânză 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Cu mai multe icOne fru- 
inose. Prețuia unui esemplară trimisa franco e 10 
cr.; — 50 esetnplare costau 3 fl. • 100 esempl. 5 fl.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria a Născătorei 
de D-deu urmata de mai multe rugăciuni frumOse, Cu 
mai multe ieiîue frumOse Prețuhl unui esemplară 
espedatO franco e 10 cr.. 50 esemplare 3 fl., 100 exem
plare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusfl Cliristostl. Prețuit! unui 
esemplară legato e 15 cr.
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