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JnWlBUltt te 50 te au
ai ii

„GAZETEI TRANSILVANIEI".
Budapesta, 5 Ianuarie 1888.

Te salutu și te felicitu pentru 
jubileulti de 50 de anî alu foii.

V. Babeș.
('aransebesii, 6 Ianuarie 1888.

Ve f'elieitămu la anulu alu 50-lea 
de luptă pentru apelarea dreptu- 
riloru nostre naționale.

Ve uraniu și în viitoru tăria 
neînfrântă!

Românii din CaransebeșO.
Aradiî, 6 Ianuarie 1888.

Onore Domnului Georgiu Ba- 
rițil! Laudă „Gazetei44 ! înainte, 
la jubileulti amicului Aureliu! Sa
lutare ! Dr. G. Popa.

Craiova, 1 Ianuarie 1888.
„Salutămu cu bucuria serba

rea jubileului de 50 de ani alu 
„Gazetei Transilvaniei41.

Deși liberi, n’amu uitatuservi- 
țiile aduse de „Gazetă44 - ape- 
rătorea drepturilor!! nostre — țe- 
rilorU române, în timpu când 
pressa dela noi era înăbușită de 
censura străină.

Trăiescă fimdatorulă „Gazetei44, 
d. George Barițiî! Memoria eternă 
continuatorului ei Iacobu Mure- 
șianu ! Trăiescă actualultl redac
torii alu „Gazetei44 Dr. A. Mure- 
șianu !

Vieze pururea acestu organu 
eminamente națională, ca sS fiă 
sentinelă neadormită a apfirărei 
limbei și naționalității române de 
pretutindenea ! Profesorii liceului.

Budatelecu, 12 Ianuarie 1888.
Primiți căldurbsele mele feli

citări la jubileu!
Măriuța Silvia Dănilă.

Ponorelii, 5 Ianuarie 1888.
Din inimă sinceră dorescu „Ga

zetei Transilvaniei41 cjile senine.
Dee Dumnecjeu, ca acestă stea 

conducetore a poporului românu 
se învingă tote obstaculele aniver- 
sându și jubileulti de 100 de ani.

Nicolau Coroiu Ponoreand, 
preoții gr. cat.

Roniosii, 29 Decemvre 1887.
Regreți! din adenculu inimei 

că din causa. timpului gerosu nu 
potu lua parte personalii la jubi- 
leulu celui mai vechiu și mai româ- 
nescu diaru, care de o jumătate 
de seculu apără cu abnegațiune, 
cu perseveranță și cu o putere 
stoică interesele acelui poporu, 
din care sunt fericită a face și 
eu parte.

Primesce, stimate Domnule Re
dactorii, cele mai căldurdse urări 
de felicitare la festivitatea, nouă 
tuturora scumpă și memorabilă.

Laurianu Bercianu.
Ghirișul de lângă Mociu, 4 Ianuarie 1888.

La jubileulu „Gazetei Tran
silvaniei'4 totă Câmpia românescă 
strigă:

..Gazeta44 se trăescă,
Nația să fericescă!

Blaga, preoții.
Veneția inferiorii, 3 Ianuarie 1888.

Cu finea anului espiratu 1887 
diarulu ce aveți onore alu redi- 
gea, ..Gazeta Transilvaniei44, a îm
plinită o jumătate de secolă dela 

prima sa aparițiune. In acestă 
intervalil lungă nu a cruțată nici 
jertfe, nici ostenele, luptândă ne
întreruptă pentru lățirea culturei 
și civilisațiunei, precum și pentru 
susținerea și apărarea drepturiloră 
și libertății poporului română.

Acuma, la începutulă altei ju
mătăți de secolă în care a intrată, 
nu’i putemă . ura demnei nostre 
„Gazete44 altfelă, decâtă ca Atot- 
putintele Dumnecjeu se’i ajute și 
se-o protegă, ca și de aci încolo 
se potă lupta cu acelașă zelă și 
abnegațiune pentru înaintarea și 
prosperarea neamului nostru ro
mânescă.

In numele corpului didactică 
dela scola capitală gr. or. din Ve
neția inf.

loanu Capătă, înv. dir.
Budapesta, 10 Ianuarie 1888.

Primiți felicitările mele la ju- 
bileulă de cincizeci de anî ală ..Ga
zetei Transilvaniei!44

Se trăiți, Domnule Redactoră, 
împreună cu ceilalți lucrători dela 
foiă, mulțl ani fericiți!

loanii Cuzmanu.
- -

Brașovu, 12 (24) Ianuarie 1888.
Este astăcjî o adevărată fata

litate pentru Nemagliiarl a sci 
bine unguresce.

Acesta ne-a dovedit’o și debu- 
tulă celă mai nou alu deputatu
lui sasă ală Sibiiului d. Oskar de 
Meltzl în dieta ungară, cu ocasi- 
unea desbaterei bugetare.

Meltzl le-a vorbită „părințiloră 
patriei44 din Sandor-utza frumoși! 
unguresce despre Sași și despre 
păsurile loră; le-a vorbită așa de 
frumosă încâtă părea că l’a lăp- 
tată o mamă din Dobrițină ori 
din Sârospatak, nu una a căreia 
propărinți își derivă originea din 
Țările de josă.

A voită să convingă onorabi- 
lulă deputată pe representanții 
poporului maghiară, că este ună 
interesă de frunte maghiară ca 
Sasulă să remână Sasă pe pă- 
mentulu ardelenescă, unde viețu- 
esce de optă sute de anî, și se 
nu se facă Ungură.

A voită mai departe d-lă 
Meltzl să convingă pe „patrioții44 
din drepta și din stânga, că Sa
șii, deși numără numai 200,000 
suflete, nu se voră maghiarisa 
niciodată, și de aici a conchisă 
cu-o cutezată logică, că Maghiarii 
nici că au intențiunea de a-i ma
ghiarisa.

Și ce răspunsă, credeți, a 
primită d-lă Meltzl, după ce în- 
tr’o cuvântare lungă ș’a dată a- 
tâta silință de a reduce totă au- 
togonismulă dintre Sași și Unguri 
la o simplă neînțelegere?

I s’a răspunsă din partea mi- 
nistrului-președinte Tisza, că nu
mai dela Sași depinde pacea și 
buna înțelegere cu maghiarismulă, 
că n’au decâtă să înceteze domnii 
dela „Tagblatt44 din Sibiiu, și alții 
ca ei, de a se mai plânge despre 
nedreptății!, și atunci Sașii și cu 
Ungurii din Ardeală voră forma 
o falangă.

Er câtă pentru afirmarea lui 
Meltzl, că Sașii nu potă fi ma- 
ghiarisațl, i-a răspunsă deputatulă 

stângei estreme, voinicosulă Helfy 
Ignatz, într’ună modă cu totulă 
caracteristică și multă instruc
tivă.

Meltzl — cjise Helfy — șl-a 
combătută propria sa afirmare, că 
Sașii n’ar pute fi maghiarisațl, 
prin strălucitulă iliscursă ungu- 
rescă, ce l’a rostită.

Etă fatalitatea, ce ajunge pe Ne
maghiarii, cari vorbescă bine un
guresce. Loră nu li se mai crede 
nimicu, căci ei pe limba loră] pieră; 
individualitatea loră nu mai are 
nici ună preță îndată ce le-au 
dată dovadă, că sciu unguresce. 
Atâta le este loră de ajunsă, ca 
să-și susțină perniciosulă plană de 
a face pe toți cetățenii statului 
se vorbescă aceeași limbă și se 
formeze o falangă cu Ungurii.

Deputatulă Meltzl, deși se 
semte atrasă cătră guvemulă un- 
gurescă, cu care ar voi se facă 
causă comună, cu tote că Sașii 
nu suntă înțeleși cu principiile lui 
fundamentale, totuși a avută ne- 
tactulă a face amintire de-o „ces- 
tiune săsescă44 în Ardelă.

A uitată onorabilulu deputată, 
că JMagliiarii din dietă nu voră 
se scie de-o cestiune săsescă, ori 
românescă, și decă ac|i mai ad
mită esistența unei cestiunl, este 
pote numai cea bulgară, pentru 
care a se interesa se mai credă 
datori. Câtă pentru cetățenii ne
maghiari ajunge decă își plătescă 
dările regulată și se supună le- 
giloră. Ce le și trebne mai multă?

Se pare că d-lă Meltzl nici nu 
are aspirațiunl mai mari, căci a 
primită proiectulă de bugetu, deși 
conferența deputațiloru naționali 
săsesc! din dietă a hotărîtă ca se 
nu’lu primescă.

Se ne permită înse deputa
tulă Sibiiului a-i spune, că acestă 
modă de procedere nu va face 
alta decâtă a încuragia pe șovi- 
niștl în tendințele loră de ma- 
gliiarisare.

Decă d-lă Meltzl nu scie se 
producă în favorea Sașiloru din 
Ardelă, decâtă o aprobare directă 
și indirectă a totă ce s’a tăcută în 
contra loră de cătră Ungurii dela 
putere, atunci pbte se dobendescă 
în adeveră formarea unei „fa
lange44 între Sașii și Ungurii din 
Ardelă, der a unei falange, în 
care Sașii dela flancă voră ră
mâne cei striviți la părete, ca și 
pănă acuma.

Ar fi vai de „ceștiunea săsescă44 
din Ardelă, decă nu ar mai esista 
pentru ea o altă soluțiune mai 
demnă și mai naturală.

Din camera ungară.
In ședința dela 17 Ianuarie n. 

a camerei ungare, continuându-se 
desbaterea bugetului, deputatulă 
națională sasă Oskar Meltzl a ți
nută ună discursă, în care a tra
tată cesfiunea săsescă, adecă situa- 
țiunea actuală politică a Sasiloră 
ardeleni, vederile și dorințele loră.

Schimbările cele mari de stătu'dela 
1848 și 1867 au lăsată o tristă moște
nire : înstreinarea dintre Sași și Unguri. 
AstădI d. e. în tote ministeriele ungare 
suntă numai doi funcționari de origine 
săsescă, și încă într’o posițiune mediocră; 

au perdută Sașii'vechia loră unitate co
munală, în care vedeau petra unghiulară 
cea mai sigură a esistenții lorii.

Când îșl amintesce cineva totă ce 
au perdută Sașii, nu e mirare că ei au 
purtată o luptă atâttî de seriosă și te
nace pentru vechile lorii instituțiunl. 
Lupta acesta, îndreptățită prin art. de 
lege XLIH din 1868, și mai multă încă 
împrejurările secundare ce o-au însoțită, 
au făcută pe guvernă să considere pe 
Sași ca dușmani ai ființei statului ungu- 
rescă, er Sașii să considere ca adevără, 
că nisuința puterei statului este, să ni- 
micescă esistența națională a Sasiloră și 
să le ia orl-ce mijloce de viețuire, ținen- 
du-se posibilă maghiarisarea, pe acestă 
cale, cu forța și cu orl-ce preță.

Der precum e lipsită de orl-ce te- 
meiu bănuiala că Sașii suntă dușmani ai 
statului, așa nu împărtășescă nici teme
rile Sasiloră, cu tote că suntă unele a- 
aparițiunl neliniștitore, și anume de 
aceea nu, fiind că nici ună omă cu ju
decată, care e în stare a se] ridica peste 
orbulă șovinismă, nu pote cugeta se
riosă la maghiarisarea Sasiloră.

Faptă e, durere, că suntă omeni, cart 
nu numai țină esecutabilă și necesară, ci 
și lucreză la maghiarisarea Sasiloră, der 
aceia se află într’o rătăcire fatală. Ma
ghiarisarea Sasiloră e lucru imposibilă, 
pentru că nu suntă copleșiți de elemen- 
tulă maghiară, der e altceva po sibilă, 
că în urma nisuințeloră de maghiarisare 
se slăbesce puterea de resistență a Sa
siloră, precum în parte s’a și întâmplată, 
și împrăștiațl în majoritatea preponde- 
rantăja diferiteloră naționalități, ară căde, 
în procesulă loră de descompunere , 
jertfă acestora și ară dispăre fără urmă 
în acestea.

Acesta, cr >ia maghiarisarea. e acela 
perieulii de care ne tememu și decă în ca
meră e vr’ună dușmană de morte ală 
Sasiloră, ceea ce nu credă, atunci îi voiu 
descoperi eu mijlocele și căile, prin care 
se potă mai sigură nimici Sașii, și îi 
voiu arăta loculă unde potă fi loviți de 
morte. N’are decâtă se spargă organis- 
mulă bisericei nostre, de care aternă șco- 
lele nostre, n’are decâtă să maghiariseze 
școlele poporale și peste două-trei gene- 
rațiunl se voră vede urme ale acestoră 
nenorociți pași, ce le voră deplânge mai 
multă Maghiarii; căci nici o putere de 
pe pămentă nu va mai scuti pe cei 
150,000 de țărani sași de pericolulă des
compunerii.

Acum va înțelege oricine, de ce 
Sașii au combătută legea din 1876 prin 
care s’a desființată vechia constituția 
municipală, apoi legea scoleloră popo
rale, respective introducerea limbei de 
instrucțiune maghiare. Opunerea Sasi
loră însă a fostă interpretată rău, că a- 
decă urăscă totă ce e ungurescă, etc. 
Der aceste acusărî suntă netemeinice. 
Cum s’ar pute negligea o limbă, cum e 
cea maghiară, de care nu te poți lipsi 
în vieța publică? Nu trimită bărbații 
din fruntea bisericei nostre tineri la ins
titutele din Saraspatak și Dobrițină ca 
să se perfecționeze în limba maghiară?

Altfelă stă lucrulă cu scolele popo
rale, unde și din punctă de vedere pe
dagogică e de combătută introducerea 
limbei maghiare, și din considerațiă că 
mai în nici o comună săsescă, țăranulu 
sasă n’are nevoiă de limba ungurescă, 
nevenindă în atingere cu poporală ma
ghiară. Intre generațiunea mai tenără 
cultă, care are nevoiă de limba ma
ghiară, se lățesce în modă îmbucurători! 
cunoscința acestei limbi.

Der fiindă odată legea națională? 
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deși ne-arnă opusa atunci și nu ne-amă 
opune decă s’ar abroga, ne supunemă 
ei și rămână, numai pace se fiă. Der 
atunci să se procedă cu cuviință și cu 
cruțare la esecutarea acestei legi din 
partea administrațiunei instrucțiunei, o- 
cupăndu-se acesta în mai mictl gradă 
cu afacerile nostre bisericescl și școlare, 
se respecte constituția și autonomia bi- 
sericei nostre. de care însuși guvernulă 
absolutistică nu s’a atinsă.

După ce arată câte institute 
de învețămentu au Sașii: cum își 
facă datoria și pe acestu teremu, 
tară vre-unu sprijină dela stătu, 
afară de doue posturi de totu ne
însemnate ; cum singura loru cul
tură i-a susținută și'i susține; cum 
sub regii casei Anjou și sub drep- 
tulă rege Mateiu Corvină făceau 
comerță pănă la Marea Baltică, 
Adria, Bosforă, Marea Mediterană, 
și aveau deposite în Danțig, Zara, 
Constantinopol și Alexandria; cum 
a<ji chiar cu totu, timpul u celă vi
tregă progreseză pe tote terenele, 
er nu cum a cjisă ună deputată 
într'o scriere volantă, că stagneză: 
cjice că acei Sași n’au progresată 
și simții cei mai săraci și mai ră
mași înderetă, cari au stată în 
afară de fondulă regiu în comitate 
și pănă la 1848 au fostă iobagi. 
Colegulă seu n’are decâtă se în
treprindă o căletoriă prin orașele 
săsesc! sub conducerea sa și se 
va convinge de progresele cultu
rale, economice și industriale ale 
Sasiloră, fără se primescă vr’o sub- 
vențiune dela stată, ca alte reu
niuni economice (cele maghiare.) 
Apoi continuă:

Din cele spuse despre situațiunea 
Sasiloră și despre periculele ce-i încun- 
giură, se vede că Sașii niciodată nu potă 
fi periculoși naționalității unguresci, și 
convingerea mea nestrămutată e, că pre
cum susținerea unui poporă fidela sta
tului, inteligentu. muncitoru e în intere- 
sultî statului, totil așa și interesulă na- 
țională-maghiară pretinde cu necesitate 
necondiționată esistența mai departe a 
Sasilorii, și nu mă îndoescii că Maghiarii 
se voră convinge despre aceea, că totă 
ce sdntemplă in interesulu specială ală Sa
și lorii, treime privită ca cum s’ar întempla 
directă in interesulu rassei unguresc!.

Sciu că unii nu vorîi recunosce 
acesta, fiindcă Sasn abia numără 200,000 
suflete și prin urmare credit că suntă 
unii factorii pre neînsemnata decâta ca 
esistința ori disparițiunea loru să potă 
fi de vre-o importanță mare. Der e o 
erore mare a crede acesta. Importanța 
unui poporu nu se măsoră numai după 
număra, ci și după calitatea, trecutula, 
misiunea istorică și după referințele este- 
riore ce-la încongioră.

Aci face indirectu complimente 
Unguriloru, cari deși numai 6 mi- 
lione (și de ce nu 4'/->—5? Red.) 
der suntu stăpâni peste 10 mi- 
lione (adecă 1‘2. Red.) de altă na
ționalitate și jocă rolu în Europa. 
Acestea ca se arate, că nu nume- 
rulu decide și că prin urmare nici 
cei 200,000 Sași nu suntă de ne
băgată în semă. Apoi continuă :

Pote fi indiferentă pentru cineva, 
că ce sorte voră ave cele 8 cetăți și 
vr’o 230 comune rurale cu o proprie
tate de 1,200,000 jugere? Este vre-unul, 
care ar mai considera și de aci înainte 
Ardealulă ca ună bastionă puternică ală 
coronei ungare, decă locuitorii aceloră 
cetăți și sate ară ave sortea de care am 
vorbită mai nainte ? Repetă deră, că 
esistența Sasiloră ca Sași este ună inte
resă de frunte maghiară. (Aplause. Stri
găte : Așa este!)

Când se va pătrunde societatea ma
ghiară de acesta, și nu me îndoescă că 
nu se va pătrunde, atunci se va regula 
și raportulă dintre Sași și guvernulă și 
societatea maghiară, făcându-se totă ce 
e de făcută între marginile legii și ale 
dreptului pentru esistența și desvoltarea 
Sasiloră, și înlăturându-se totă ce îm- 
pedecă și pericliteză esistența și desvol
tarea loră. Nu ceremă privilegii, nici 
drepturi deosebite, ci dreptate. Ceremă ca 
să nu ni-se detragă acele garanții, care 
suntă destinate a asigura esistența ți cul
tura nostru; guvemulă să procedă după 
lege cu noi, cu bunăvoință și cuviinciosă ; 
organele oficiale trimise de guvernă în 
mijloculă nostru să fiă drepte, cu tactă, 
destoinice; guvemulă să sprijinescă și 
promoveze interesele și lucrarea nostră 
culturală liniștită. Multe amă fi făcută: 
comasarea, căi ferate vicinale, regularea 
Oltului, căci capitale din năuntru și din 
afară ne stau la disposițiă, der în locă 
de acestă activitate plină de binecuvân
tare pentru patria, amă fostă nevoițl de 
decenii să perdemă puterile și timpulă 
celă prețiosă în certuri politice nefruc
tifere. (Aplause și mișcare).

Acestea ceremă și nimică ce ar sta 
în contradicere cu legea și ce guvemulă 
n’ar fi în stare să acorde. Atitudinea 
nostră politică și aceea, că formămă o 
partidă oposițională în dietă nu stă în 
contradicere principiară cu idea de stată 
maghiară și de aceea trebue să căutămă 
a ne înțelege cu guvemulă. care repre- 
sintă puterea statului, și să ne alăturămă 
lui decă e posibilă, aci nu e vorba de 
unu anumită guvernă concretă, ci de 
guvernulă ungară in abstraeto. Suntă 
convinsă, că atunci și cele două partide 
oposiționale, uitândă interesulă de par
tidă, ar saluta cu mulțămire patriotică 
o restabilire a păcii între ună poporu fi
delă și între puterea statului.

Presupusa dușmăniă cătră stată, ce 
ni se împută, e o acusațiune atâtă de 

absurdă, îneâtă a ne mai apăra contra 
ei ar însemna a ne contesta nouă mintea 
sănătosă; amă spusă la diferite ocasiunl, 
în publică, că suntemă și vremă să ră- 
mânemă cetățeni fideli acestui stată, a 
cărui esistență e o necesitate europenă, 
noi amă declarată că recunoscemă fără 
reserră rolulă conducetoră in acestă stată 
națiunei maghiare, fiindă că acestă rolă 
se cuvine națiunei maghiare în puterea 
dreptului istorică, în puterea numărului, 
în puterea inteligenței și în puterea po- 
sesiunei; amă declarată, că recunoscemă 
fără contrazicere limba maghiară ca limbă 
a statului în estinderea hotărîtă de lege. 
(Aprobări.)

Credă că mai pe față, mai sinceră 
și mai leală declarațiime nu se pote face 
și decă totuși guvernulă refusă a înde
plini modestele nostre dorințe, atunci 
nu putemă fi aderenți ai guvernului — 
a cărui purtare față cu noi nu o înțele- 
gemă — și nici ai partidei lui, der nici 
ai celoră două partide oposiționale, de- 
orece nici mia din ele n’a arătată nici 
cea mai mică închinare d’a se interesa 
de sortea și de dreptele ndstre cereri.

Cu tote astea nu respingă bugetulă, 
ci-lă primescă ca basă a desbaterei spe
ciale.

încheia apoi cjicendii, că starea 
financiară a statului e rea, că dă
rile nu se mai potu spori, că spo
rirea dării de consumă înpuțineză 
consumațiunea și prin urmare ve
nitele statului totă nu sporescă. 
Țera fiindă seracă trebuescă re
duse cheltuelile statului, trebue 
ridicată creditulă ei și acesta se 
pote face printr’o politică internă 
înțeleptă, printr’o administrațiune 
și justițiă bună, în scurtă prin con
solidarea internă a statului.

SCTR1LE BILEI.*
Pe când deputatulă națională sasu 

Meltsl vorbesce în dieta din Pesta des
pre necasurile Sasiloră și despre neajun
surile ce le suferă ei din partea regi
mului, pe atunci deputatulă guverna
mentală sasă Fluger din Bistrița bea și 
mănâncă cu deputății unguri toastândă 
pentru „distinsulă bărbată de stată“ 
Tisza și ridicândă pănă’n nori pe șovi- 
niștl.

Semnă ală timpului.
** *

In Nr. 257 din anulă trecută ală 
foiei ndstre, d-lă preotă din llva mare, 
Iosifh Baiu, fu învinovățită de ună co
respondentă din acele părți, că ar fi 
prea nepăsătoră față cu școlele medii 
românescl, ducându’șl copii mai’întâiu la 
școla ungurescă de stată din Rocna, er 
acum la școlele unguresci din Gherla. 
Totă atunci i s’a făcută d-lui Baiu im
putare că și-ar fi esprimată cătră ins- 

pectorală reg. ungurescă de șcble Havas 
dorința, de a ave în Rocna bareml 2 
clase gimnasiale unguresci. D-lă preotă 
Baiu, prin o corespondență adresată nouă 
cu data 25 Decernvre a. tr., dice că pri- 
vesce ca ofensă schimonosirea numelui 
seu în „Baâl Iozsef11 de cătră corespon
dentă; asigură, că atâtă d-sa câtă și fa
milia d-sale de corpulă națională româ- 
nescă nu se voră deslipi niciodată; în 
casa sa are cele mai bune foi româ
nescl. Școlele românescl din Năsăudă nu 
le-a desconsiderată niciodată, ba mulțl 
copii din llva mare s’au dusă la școlele 
din Năsăudă îndemnați de d-sa. Copii 
d-sale spune că i-a crescută românesce 
și i-a dusă la școli unguresci numai de 
nevoiă ; der în școla ungurescă fiindă nă- 
păstuițl de contrari, se oțelescă chiar în 
spiritulă națională română. Asigură în 
fine, că a avută și are firma hotărîre, ca 
pe copii să-i ducă în clasele superiore 
la școle românescl.

Pote să fiă bune intențiunile părin
telui Baiu, der ce esemplu ia poporulă, 
vădendă pe preotulă loră că’șl trimite 
copii la școla ungurescă ? Cum pote trece 
înaintea lui ca bună Română și ca spri- 
jinitoră ală scolei românescl?* *

* ...Ună altă autoră ală cnmei din 
strada Dionisie în Bucuresci, anume Ne- 
culae Nedelcu, a fostă prinsă în ținutulă 
Făgărașului. ** *

0 mină de aură s’a descoperită în 
gropa „Iosift din Șemniță. După cum 
să spune, mina e forte bogată și s’au 
și luată măsurile necesare pentru esploa- 
tarea ei. * * *

Păzitorulă căii ferate din valea So
meșului, Samuelă Gergely, a împușcată 
deunădile la stațiunea Deșiu, în locă de 
ună lupă pe servitorulă dela calea fe
rată Alois Feuerstein, răuindu-lă la pi- 
cioră. Cercetarea va dovedi, decă a fost 
în adevără o erore ori ună actu de răs- 
bunare, deorece amândoi nu pre trăiau 
în prietiniă.

**
In ședința comisiunei administrative 

a comitatului Besta ținută la începutulu 
lunei aceșteia, inspectorulă de dare ra
porta că la 31 Decemvre 1887 restanța 
de dare era de 4,177. 080 fi. 92l/2 cr. 
Din acestă sumă s’a plătită 3,697.810 fi. 
40 ’/2 cr. Astfelă mai e restanța de dare 
479.270 fi. 52 cr. Din tacsa de liberare 
dela serviciulă militară restanța a fostă 
178.827 ’fl. 93., din care s’au plătită 
95.477 fl. 68 cr. și a rămasă o restanță 
de 83.350 fl. 25 cr. adecă cu 6486 fl. 
98 cr. mai multă ca în anulă trecută. 
Inspectorulă de scole se plânge însă de 
școlele comuneloră Majsa, Halas, Szent- 
Lâszlo, în cari totă felulă de indivizi 
propună. Comitetulă administrativă a 
hotărîtă de a se adressa în causa acesta 
la ministrală de instrucțiune.

„FOILETONUL# GAZ. TRANS? 
“(2)

STRĂBUNII NOȘTRI
V o v c 1 ă i H t o r I e ă

Anulu 101 după Christ.

Cartea I. — Pădurea Bersovia.
CAP. I.

Deodată se audi printre fruneje glasă 
dulce de feciore, ridicându-se în văzduha 
pănă la sdre. Corula din foișoră cânta 
biruințele dacă, chema sprijinula lui Zal- 
molcse și aducea laude lui Decebala, sfîr- 
șinda fiecare strofă a acestei cantilene cu : 

Căletoru peste hotare,
Vântule, abate-țl diuniulă, 
Că te spulberă ca fumultk 
Cu o singură oftare.

Căci acum Domnulă ofta !.. De când 
deduse piepta cu Traiană, par’că i se 
frânsese cerbicea ; capula mai multă spre 
pieptă căta, de unde înainte sta vînjosă 
pe umeri ca o buturugă de munte, și 
când acum se ridica în susă, era turbure, 
cruntă și negru.

Pe când corală cânta, Vezinas striga 
de trei ori pe Decebală:

— Domne, Domne, Domne...

Der Domnulă era dusă pe gânduri. 
Atunci Vezinas îlă atinse ușoră pe umără. 
Elu tresări, și întinse mâna alături să 
apuce buzduganulă, der buzduganulă era 
trântită la piciorele tronului.

— Preotă ală naibei, cjise Domnulă 
cruntă, ai norocă, că ești tu. Pieijdin 
ochi-mi!...

Der Vezinas, în locă să asculte, în
tinse mânile înainte, lipi palmă de palmă, 
le ridică în susă spre sore, la lăsa er 
în josă și plecată spre Decelă r)ise:

— Ascultă, muiere !...
Decebală ridică ochii scânteietori 

dela pămentă și-și smulse barba. Vezi
nas urmă:

— Să se ducă doi drumeți pe lumea 
cealaltă ca să întrebe pe Zalmolcse, decă 
vomă pute ispiti pe Longină.

Domnulă făcu semnă din mână ca 
să se ducă.

îndată mulțimea din juru-i se dete 
la o parte, și se văjură popii alergândă 
să arunce în sulițele înfipte în pămentă 
doi soldați tineri. Der, deodată, Dom
nulă se sculă în piciore și strigă:

— Stăi!... In loculă ostașiloră să 
se trimeată la Zalmolcse doi popi.

— Legea lui Zalmolcse vre doi sol
dați, c|ise Vezinas fără a se mișca.

— Ei, preotă ală dracului!... strigă 
Decebală furiosă. Mie îmi trebuescă flă
căii !...

— Așa vre legea, dise Vezinas totă 
nemișcată.

— Eu schimbă legea!... răcni Decebal.
Atunci Vezinas, care șcia când pote 

înfrânge porunca stăpânului, întinse mâ
nile din nou spre sore, le strinse la pieptu, 
căcju pe brânci, cu capulă în țărenă, și 
se ruga ... Decebală se reașeejă. Corală 
căntă.

Vezinas se sculă dela pământă trans
figurată. Zalmolcse se milostivise să-i 
vadă gândurile și-i poruncise să ardă de 
vie pe cea mai tânără și mai frumosă 
fecioră din coră, față cu Longinus.

S’o ardă !... se răsti Regele. Apoi 
adauge mărăindă printre dinți: „fetele 
nu-mi facă trebuință.11

Și se deteră porunci să vie Longinus.
n.

In acele timpuri de mărire romană, 
celă mai puternică și mai vestită omă 
din monarchiă, după insușă Impăratulă, 
era nobilulă cavaleră Cassiu Longină.

Născută, ca și Traiană, în provincia 
spaniolă Bratium, elă crescuse în castre 
alături de viitorulă Impărată și învățase 
a-lă iubi și a onora înaltele virtuți, blân- 
deța de caracteră și talentele marelui 
său amică, care, când fu chemată de 
sorte să ia frânele lumii, își aduse a- 
minte că prietenia nouă este cu atâtă 
mai falsă cu câtă omulă se urcă mai 
susă și că ună vechiu și bună prietenă 
este ca o a doa consciință a nostră. — 
Astfelă Longină se apropiâ de treptele 
tronului, și nimeni, nici chiar împără
teasa Plotina, nici ruda sa Eliu Adiiană, 
guvernatorulă provinciei Siriei, care mai 
pe urmă avea să-i urmeze la tronă, nici 
unulă nu se bucură de o mai întreagă 
încredere și o mai caldă prieteniă din 
partea împăratului ca Longină, și apoi 
învățatulă architectă Apollodoru din Da- 
mască.

Cavalerulu însă o și merita.
Desinteresată, sobru, bună cu cei 

mici, demnă cu cei mari, amiculu îm
păratului era una din cele mai nobile fi
guri ale aceloră timpuri, în caii, după 
pilda împăratului, părea că virtuțile re
publicane renăscuseră mai splendide încă.
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Și când te gândesc! că „patrioții“ 
cu tote astea, totă numai scoleloră ne
unguresc! le găsesct! cusururi se pote să 
nu le dicl că ferbe răutatea în ei ?

** *
Pe linia căii ferate Budapesta-Clușiu 

trenurile accelerate Nr. 301 și 302 se 
oprescîl cu începere dela 13 (25) Ianu
arie ună minută la stația Berettgo-Uj falii 
pentru a se sui și scoborî călători. Tre- 
nulă Nr. 301 plecă din acestă stațiune 
la 9 ore 56 minute dimineța er trenula 
Nr. 302 la 6 bre 23 minute sera.

Literatură.
Școla și Familia, foiă pentru pă

rinți și învățători, ese de două or! pe 
lună; costă pe ana 3 fi. v. a. Nr. 16 și 
17 din Decemvre cuprindă următorulă 
materiala: Epistole asupra crescerei adre
sate domnei S.,de I. Popea; Conducerea 
copiilora, de una amică ală foiei; LecțiunI 
din învățămentula religiunei, de losifă 
Aronă; Despre posibilitatea de a esista 
ocuitor! însore, de JI. D. Pauliantl; Lec- 

țiun! practice din fisică, de I. Daria ; Des
pre mărinimie de I. C. Panțu; La Cră- 
ciună. poesii de A. Bârseană ; Bibliogra
fie : Diverse.

Convorbiri literare. Nr. 10 din 1 
Ianuariu c. are următorulă sumara: V. 
Alexandri de G. Bengescu; Străbunii noș
tri, novelă de D. Zamfircsca ; Ochiulă lui 
Bogdana, poesie de C. Economii; Voiu 
rîde, poesie de A. C. Caza; Don Quijote 
dela Mancha trad. de S. G. Vârgolici; 
Istoria limbei și literaturei rom. de Nă
dejde, recensiune de I. N. Pomană; poesii 
din Horațiu trad. de D. C. Oliinesca; Spe
ranța, poesie de F. C.; Bibliografia; Co
respondență.

Convocare.
Membrii și toți cei ce voescfi a se 

înscrie ca membri ai Despărțămentiiliii 
VI. alu „Associațiunei transilvane, pen
tru literatura și cultura poporului ro
mână11, suntă prin acestă convocare in
vitați a lua parte la adunarea generală 
a Despărțămentului, ce se va ține în 
Deva la 11 Faurii 1888 st. n. înainte de 
amedă la 11 bre.

Deva, la 3 (15) Ianuarie 1888.
F. Hossu Longină Ioane, Papiu

actuară. directorfi.

SCIRI ULTIME.
Guvernulu din Viena a supusu 

camerei convențiunea austro-ro- 
mânescă relativă la delimitarea 
granițelor!!.

Piarulu „Neu Freie Presse,“ 
vorbind!! despre vizita făcută de 
d. Sturza prințului Bismarck, spune 
că cercurile politice vieneze vedu 
aci o nouă probă de bunele ra
porturi care există între Germa
nia și România.

Principalulu asasinu alu soți- 
loru Lespezeanu din strada Dio- 
nisie în BucurescI și care a fostu 

prinsă lângă Făgărașu, se nu- 
mesce Ionii Samuilu Popa.

—w—

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală „Gaz. Trans.“)
Berlinu, 27 Ianuarie. Comisi- 

unea pentru armată a primită 
noua lege militară. Ministrulă a 
declarată, că cheltuelile se ridică 
la 280 milione mărci. Noua ar
mată (glbtelej rămâne în timpu 
de pace pe hârtii!, der se preface 
în carne și sânge în timpu de 
resboiu.

Viena, 27 Ianuarie. Inșelăto- 
rulă cu bilete de liber percursă 
pe calea ferată Sore a fostă con
damnată la 9 luni carceră grea.

DIVERSE.
Prințulu Svediei înamorată. Asupra 

fiitorei logodiri a prințului Oskar de 
Suedia cu d-șora de onbre Ebba Munck 
a Fulkila, o foiă din Stockholm relateză 
următorele : Deja acum doi an! se vor
bea despre simpatia prințului pentru 
d-șora Ebba, der se credea, că timpulă 
și împrejurările voră răci acestă amoră 
romantic. D-ș. fu concediată dela Curte și 
sgomotulă amuți. La 29 Decemvre se ținu 
primul ă bălti mare de anulă nour la care 
a luată parte prințulă Oskar. A bătută 
la ochi, că elă a dansată mai multă cu 
d-șora Munck. Sgomotulă adormită se 
redeșteptă și a doua di foile publicară, 
că în urma consimțământului părințiloră 
săi prințulă a cerută mâna d-șorei. Se 
afirmă că în curendă prințulă se va cu
nuna. Se mai povestește, că regele au- 
dindă despre acestă amoră nepotrivită 
ală fiului său, a fixată ună termenă de 
încercare pentru credința prințului. Cei 
doi ani au trecută; prințulă a suferită 
pentru dragostea sa și acum îșl pote lua 
miresa. Der acestă pasă este de o în
semnătate fatală pentru elă, căci legea 
prevede, că orice prință și moștenitori 
ai săi, care se căsătorește cu o fată de 
familiă neprinciară pierde dreptulă la 
tronă. Ba legea norvegeană adaugă; 
că în acestă casă prințulă nu e în dreptă 
a purta titlulă de prință. Deci prințulă 
trebue să sacrifice multă spre a’.și câș
tiga pe iubita sa. D-șora Munck are deja 
29 ani, nu e de o frumsețe clasică der 
e plăcută. E sveltă, cu o figură aristo
cratică, cu ună pâră brună și la față 
forte albă și curată. Der ceea ce o dis
tinge mai multă este ființa ei simpatică 
și bunătatea inimei. Ea este fiica co
lonelului Jacob Munck ; are doi frați o- 
fițerl. Familia n’are avere, der e de o 
nobleță veche filandeză; străbunulă ei 
a devenită nobilă la 1585. Alțl doi 
descendențl au devenită conți și baroni. 
Familia domnișorei Munck ocupă o po- 
sițiă distinsă în societatea înaltă.

Tragere cu arma germană cu repe- 
tițiune. De puțină vreme s’a făcută în 
Wurtemburg o experiență cu noua armă cu 
magasiă germană, exueriență care a dată 
o închipuire despre ceea ce va fi ună 
viitori! resbelă. Efectulă acestei arme, 
care după cum se scie, este însă menită 
a se perfecționa, a fostă din cele mai 
mari, deși diferite împrejurări au în
greuiată prețuirea distanțeloră și cu tote 
că ună ventă tare stânjinea siguranța 
de tragere. O companiă de infanteria, 
pe picioră de răsboiu, a fostă însărci
nată cu tragerea. Ca inamică erau în
chipuite tote armele, infanteria, cava
leria, artileria, prin figuri mișcătore. 
Infanteria a căutată să tragă asupra miei 
baterii care trecea ca la 1200 metri, o 
parte din companiă înglienunchiândă 
pentru a da focuri și apoi înaintândă 
repede. Când ajunsese inamiculă cam 
la 200 de metri, s’a comandată focă cu 
arma cu magasiă. Efectulă a fostă în
grozitorii, figurile erau tote făcute bu
căți. Loviturile dela capă ar fi fostă 
răni mortale și cele mai multe figuri a- 
veu 3 seu 4 răni, și încă mai multă. Fi
gurile de artileriă, servanțl, tunuri și 
înhămătură, erau găurite. Cavaleria s’a 
nimicită după ce primise câteva salve. 
Părerea omeniloră cunoscători cari au 
stată față la acestă tragere de mai bine 
de o jumătate oră, a fostă că o despăr
țire de infanteriă seu de cavaleriă care 
n’ar parveni să trecă de focurile armei 
cu magasiă, ar fi cu desăvârșire nimi
cită. (Rev. Arm.)

0 bună cafea. „Journal des Bras- 
seurs“ ne aduce scirea că cafeaua făcută 
cu apă destilată este cu multă mai plă
cută la beută decâtă cea făcută cu 
apă de puță seu de isvoril. Cafeua fă
cută cu apă destilată are o fineță, și 
chiar ună gustă mai delicată și ună par
fumă superioră decâtă cea făcută cu 
apă ordinară, fiindă că calitățile sale 
suntă prea desvoltate și complectă per
fecte. Causa este că carbonați! pămen- 
toșl pe care îi conține apa bună de beută 
distrugă o parte din taninulă cafelei, cu 
care formâză ună produsă insolubilă și 
fără gustă, pe când apa destilată lasă 
taninulă intactă, și cafeaua îșl păstrez ă 
tote proprietățile sale tonice, a căroră 
lucrare este atâtă de însemnată asupra 
stomacului. Etă der o experiență ușoră 
de făcută și fiăcare pote găsi puțină apă 
destilată la farmaciă, pentru ca să se 
potă convinge de adevără. Ceea ce se 
petrece cu cafeua s’a putută constata 
și la fabricarea berei. Apa încărcată de 
bicabomată de vară distruge asemenea 
la fertă o mare parte din taninulă he- 
meiului și face ca berea să-și pierdă a- 
gentulă tonică celă mai bună.

Fecunditate. Femeia Joița Grigore 
Stană Baciu, din comuna Vadu-Săpată, 
județulă Prahova, în diua de 18 De
cemvre espirată a dată nascere la 3 

copii, ună băiată și două fete, în mo
dulă următoră: în diua de 18 pe la 9 
ceasuri dimineța a născută o fată, a 2-a 
di, la 19, a doua fată și băiatulă. In a- 
ceiașl di pe la orele 12 au încetată din 
viață atâtă mama loră câtă și copii.

In ora de latina. In clasa I. gimna- 
sială vine în traducere vorba ciconia. 
„Ce însemneză acestă cuvântă?“ întrebă 
profesorală pe băiată, care însă nu se 
preparase tocmai bine. Vecinii voiescă 
să-i ajute. Cel din drepta îi șoptesce: 
cocostârpă ; celă din stânga : barză. Bă
iatulă răspunde: cocobarză.

—♦ —
Din vieța școlară. Sătulă B. este 

cam răspândită. Băieții, car! vină la 
scolă, trebue să-și ia merinde cu ei, de 
ore-ce la amedă nu se potă întorce a- 
casă. Peste iernă mulțl dintre ei îșl iau 
ca merinde cartofi, pe cari îi pună în 
soba clasei de se cocă. Și când cartofii 
suntă gata, nu desprețuesce nici d-lă în- 
vățătoră a gusta din ei, căci de! omă 
e și elă, ș’apoi, ca mai toți dascălii noș
tri, n’are cine scie ce plată. — Etă, că 
într’o di de ernă vine părintele proto- 
popă, ca să visiteze scola. Reverenția 
sa începe a esamina pe școlari, și între 
altele intrebă pe ună băiată din banca 
cea dintâiu: „Spune-mi, fetulă meu, în 
câte încheieturi se împarte simbolulă 
credinței?11 — Școlarulă nu scie ce să 
răspundă. Reverenția sa sa întrebă pe 
ală doilea școlară, pe ală treilea, pe ală 
patrulea... Nici ună răspunsă. Plină de 
mirare protopopulă se adreseză cătră în- 
trega clasă: „Nu scie nici unulă dintre 
voi să răspundă la întrebarea mea?“.... ,
O pausă penibilă. Intr’aceea etă că se 
ridică cam cu sfială ună băiată din 
banca din urmă, de lângă sobă. Reve
renția sa e sigură, că în sfârșită va că
păta răspunsulă dorită. „Ei bine, spu- 
ne-ml tu, fătulă meu, câte încheieturi 
are simbolulă credinței ?u — „S’au copt 
cartofii!“ răspunse băiatulă așa, cu gura 
cam pe jumătate. „Scola și Fam.“

NECROLOGU.
Ernestina Aronsohn n. Wischhoffer, 

soția stimatului comerciantă și președinte 
ală comunității israelite din Brașovă, d-lui 
Lobel Aronsohn, a încetată alaltaerl din 
vieță în verstă de 41 an!. Răposata a 
fostă președintă a reuniunei femeiloră 
israelite.

înmormântarea s’a făcută ad! în ci- 
initeriulă israelită.

Fiă-i țărîna ușoră.
CurMilii pieței Brasovu

din 27 Ianuarie st. n. 1888.
Bancnote românescl . Cump 8.44 Vend. 8.46
Arginta românesc^ . 8.40 .. 8.43
Napoleon-d’orI . n 10.- „ 10.02
Lire turcescl.... 11.30 ,. 11.33
Imperiali................... 10.30 „ 10.33
GalbinI........................ 5.90 „ 5.96
Scris, fonc. „Albina” 6n 0 101.— „ 102—

n n n n 98.- „ 99—
Ruble RusescI . . . 109— „ 110—
Discontulti .... 6’/2--8% pe ană

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

De trei an! deja, dela întâiulă răs
boiu cu Dacii, [Longină însoțea pe Tră
iam! la Dunăre, și nu fusese di, nu fu
sese minută, în acestă greu și obositoră 
răsboiu, în care să nu-șl expue vieța pen
tru a apăra pe a stăpânului și amicului 
său. De aceea acesta îlă și onora atâtă.

Când regele Daciloră, Decebală, se 
supuse pentru prima oră la anulă 102, 
Longină fu acela care, în numele împă
ratului, împuse condițiunile de pace.

Der n’apucase bine să se depărteze 
Impăratuh!, și Decebală, nu numai că 
nu rase întăriturile de lemnă și pămentă 
ale Zarmizegethusei, Pelendavei și Pata- 
visei, nu numai că nu dete prinșii îna
poi, der încă se apuca, cu șciința loră, 
să-ș! facă întăritori de didă, să-și pregă
tească castre de apărare ca Romanii și 
să măcelărească legionarii rămași ca să 
execute condițiunile de pace.

Când se întorse a doua oră Traiană, 
Longină era dela sine generalisimă ală 
osteloră, căci elă învățase în parte și 
limba dacă, și locurile și năravurile loră ; 
der din prima ciocnire furia romană vădii 
că de astă dată avea să lupte cu ună 
leu otărîtfi să-și apere pustiulă pănă la ul

tima picătură de sânge, ba, mai multă, cu 
ună leu care învățase șireteniile omeni
loră minunată de bine și le întorcea a- 
cum în contră-le.

După întâia ciocnire, Romanii îna
intară pănă aprope de Zarmizegethusa: 
Decebală ceru ună armistițiu și trimise 
pe nobilii Bărhal și Scorylo, care însoțeau 
pe fiulă său Decidară, să solicite dela 
Traiană trimiterea unui omă de încre
dere, care să cunoscă limba și să des- 
bată cu elă, în personă, condițiile de pace.

Mărinimia lui Traiană nu-lă fileu să 
bănuescă ună minută măcară, că regele 
dacă îi întindea o cursă, și, după cum 
elă liberă pe Deeidavă cu boierii săi, totă 
asemenea credea că Longină va fi cin
stită și liberată de Decebală.

Der Decebală urma altfelă: vă- 
dândă că Traiană îi trimitea pe celă mai 
mare și mai iubită generală ală său, 
creiju că șl-a găsită scăparea într’o faptă 
urîtă, și nu mai dete drumulă lui Longină.

Eată cum apărea acum Romanulă în 
poiana din pădure, nalt, mândru, falnică...

De când venise, trăia într’ună felă 
de leasă de scânduri, pe ună picioră de 
ștejară, ună felă de porumbară, ca tote 

locuințele Dacilorii dela țeră, unde nu 
se da josă decâtă când vroia să se 
plimbe. Mai întâi Decebală îlă trimise 
în Zarmizegethusa, ca pe deoparte să 
sparie pe Traiană, er pe de alta să în
cânte pe Longină dândă totă feliulă de 
serbătorl în cinstea lui.... Der cine avea 
inimă de serbătorl! De câtăva vreme îlă 
aduseră er în tabără.

Longină venea pe o cărare din pă
dure, urmată de ună singură sclavă ală 
său, ună cubiculariu, și de patru soldați 
daci. Chipulă lui mândru și bărbătescă 
se ofilise de neliniște. Cu părulă trasă 
pe frunte, cu ochiulă tristă, venea încetă 
spre Decebală, purtândă susă pe pieptă 
armura heraldică, toga scurtă, scandalulă 
slabă pe picioră, și, cu totă repulsiunea 
ce i-o inspira Decebală, ajunsă înaintea 
lui, intinse spada de lemnă ce-o ținea 
în mână și o pleca în josă în semnă de 
închinare. Toți ceilalți se daseră la o 
parte. Decebală ridică capulu.

— Ce vrei ? ... îlă întrebă răstită.
— Ce vrei tu cu mine ? răspunse 

Romanulă liniștită.
Decebală îșl aduse aminte de vorba 

lui Verinas:

— Porunca lui Zahnolcse, adăogâ 
elă mai blândă. Apoi, fără a se uita, 
făcu semnă să se aducă jertfa, și îndată 
slujitorii se răpedă la fraudară și, după 
câte-va minute, Dochia, ținută de doi 
preoți și urmată de alțl doi, înaintează 
spre ei... Corală feteloră vine în urmă.

Cum din povești a răsărită numele 
ei și a ajunsă pănă la noi, așa dintre fe
mei se inălțase ea pănă la mărirea unei 
dine. Bălae, cu ochii mari, venea între 
cei doi preoți, ca luna între doi noii 
negri, și venea privindă speriată înain- 
te-i, par’că ar fi fostă ruptă dintr’ună 
basmă. Cu părulă atârnată pe spate și 
amestecată cu bice de argintă și țorțurl 
de rose, ea străbătea mulțimea curtenilor, 
galbenă ca însăși frica, neșciindă pentru 
ce o ducă la rugă, der totuși mergendă 
cu statornicia. Când privirile ei întâl
niră pe ale Romanului, o ușoră strălu
cire i se aprinse în ochi, și pe obrazulă 
albă răsări deodată ca o roșă a sufletului, 
îlă cunoșcea. In grădinele palatului Zar- 
miz-Edanului, când Longină, prinsă, se 
odihnea sub măreții nuci, văduse chipulă 
tinerei fete... și acum o recunoscu și elă.

(Va urma.)
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Avertisment!
VERITABILUL^, ca celă mai es- 

celentu productă dintre tote. 
INDIGO-OBLLACE-WICHSE 

(Buchii de Ihci'i din oleiu-indigo) 
din cunoscuta c. r. priv. fabrică a lui 
Johann Parger în Viena 

I., Schulerstrasse Nr. 7,
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este provedutu pe cutiorele de lemnii de so-

£ y iulu Nr. 3 pAnâ la Nr. (5. si pe cutiorele de
metalil, cu eticheta originala mai susti im- 

c A primatâ. care este înregistrată la c. r. cameră
Nr. 1562 ca marcă de protccțiune.

In timpulu mai nou provine vacsft cu
adecă în locuia cuventului yoii. care pe etichetele veritabile se află d’asupra 

C N firmei, stă la lalsificate cuventuliî iinch, și lipseșce la aceste falsificări adresa 
mea adevărată:

Q I., Schulerstrasse Nr. 7.
. Aceste falsificate conțihiî ună producții reu. cu totulu fără preță, și fal-

sifîcatorii au de scopu de a înșela onor, publicu. Pentru aceea se avertiseză 
fiecine de a nu cumpera aceste imitațiunî fără valore și este rugatu de a se uita 

< ) la aceea că fiecare cutie de

Indigo-Oellack-AViclise
veritabilii. trebue s6 fie provădută cu eticheta originală de mai susu, pe care 
se află adresa mea întregă. OrI-ce etichetă, care difereză de acesta, conține unu 
falsificatu.

Onoratulu publicu îșl pote imagina, că unu productă, a cărui fabricanții 
nu cuteză a adauge firma sa proprie, trebue se fie forte reu. 9,4—1

de conierț-â și de industria sub folio

falsificarea aoestei etichete, și

PUELICAȚIU1TE.
In puterea înaltei aprobări espriniate prin ordinațiunea înaltului 

Ministeru regescu ungur, de interne ddto 26 Noemvrie 1887. Nr. 
16.289 IV g. se va vinde, pe cale seripturistică de oferte, mai inultu 
oferentului. ediliciulu folosită mai înainte ca spitalu militară, din ulița 
căldărariloru Nr. 523.

Releritorea pertractare publică de oferte se va ținea Joi, in 16 
Februarie 1888, după prându la 3 ore. în biroulă oficiolatului oră- 
șenescă economică cu care ocasiune se vorfl deschide și ofertele 
ascernute. Condițiunile de oferte se potă esamina de fie-cine în 
ainintitulă birou în decursulă dreloru oficidse.

Ofertele sigilate și provădute cu unu timbru de 50 cr. au ca 
să se așternă în amintita di celă multă pănă la 12 ore la prândă 
d-lui primară Francisco de Brennerberg.

Olertulă trebue să fie provădută cu ună vadiu de 10% (hn 
suma oferată ca preță de cumpărare. Vadiulă să pote constea din banî 
seu hârtii de preță; ofertulă are să conțină dechiarațiunea. cumcă 
oferentulă cunosce condițiunile de ofertă și acele contractuale și că 
se supune lorii pe deplină.

Realitatea, ce are să se vândă, este prețuită de cătră oficiolatulă 
orășenescă pentru clădiri cu 25.000 11. și la cerere se pote vedea 
în fiecare timpu pe lăngă intervențiunea oficiului orășenescă eco
nomică. la care se află și cheile.

Brașovă, 14 Ianuarie 1888.
ic,3 2 Magistratulu orășenescă.
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Tipografia A. M GREȘI AN'U, Brașovă.

Se deschide abonamentu pre anulu 1888
la

AMICULU FAMILIEI. Piară beletristică și enciclopedicu-literaru— cu ilustrațiuni.— Cursulu XII. — Apare în 1 și 15 c[i 
a lunei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiuni frumose; și publică articlii sociali, poesie, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 

mai departe tracteză cestiuni literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloru de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiunl din patria și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisues&e a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totă nisuesce a întinde tuturoră indivicțiloru 
din familia o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci—lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMANII. Piară bisericescă, școlară și literară — cu ilustrațiuni. — Cursulă XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 21 2 — 3‘/2 cole; și publică portretele și biografiile archiereiloră și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiuni, — mai departe articlii din sfera tuturoră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
tori și diverse ocasiuni, mai alesă funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literari; și în urmă totă soiulă de a- 
mBnunte și sciri cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă 
e 4 fl. •— pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree nostali.4 fl. •— pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totu alu patrulea esemplaru. 
Numeri de probă se trimitu gratisu ori-cui cere.

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

Totă de aci se mai potă procura și următorele cărți din editura propria:
Apologie. DiscusiunI filologice și 

istorice maghiare privitore la Români, 
învederite și rectificate de Dr. Gre- 
goriu Silași. — Partea I. Paula Hun- 
falvy despre Cronica lui Georg. Gabr. 
Șincai. Prețuia 30 cr.

Renascerea limbei românesc! în vor
bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. (Op complet). 
Broșura I. ÎI. și IH. Prețuia broș. 
I. II. câte 40 cr.—Broșura IH. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fl.

Cuvântări bisericesc! la tote săr
bătorile de preste ană, de I. Papiu. 
Unii volumil de preste 26 cole. Acest 
opil de cuvântări bisericescl întrece 
tote opurile de acesta soiu apărute 
pănă acum — avendil și o notiță isto
rică la fie-care serbătdre, care arată 
timpula întroducerei, fasele prin cari 
a trecuta și modula cum s’a stabilita 
respectiva serbătdre. Prețuia e 2 fl.

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

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

Idealulă pierdută. Novelă origi
nală de Paulina C. Z. Rovinaru. Pre
țuia 15 cr.

Opera unui omu de bine. Novelă 
originală. — Continuarea novelei: Idea- 
lulu pierdută de Paulina C. Z. Rovi
naru. Prețuia 15 cr.

Fântâna dorului. Novelă poporală 
Georgiu Simu. Prețuia 10 cr.

Codreană craiulă codrului. Baladă 
Georgiu Simu. Prețuia 10 cr.

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

Elă trebue să se însore. 
de Maria Schivartz. traducere 
F. Negruța. Prețuia 25 cr.

Branda seu Nunta fatală.

de

de

Novelă 
de N.

Schiță

din emigrarea lui Dragoșa. Novelă is
torică națională. Prețuia 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune is
torică după Wachsmann, de Ioana 
Tanco. Prețuia 30 cr.

Probitatea în copilăriă. Schiță din 
sfera educațiunei. După Ernest Le- 
gouve. Prețuia 10 cr.

Hermană și Dorotea după W. de 
Goetlie, traducțiune liberă de Cons
tantinii Morariu. Prețuia 50 cr.

Ifigenia în Aulida. Tragedia în 5 
acte, după Eupide, tradusă în versuri 
de Petru Dulfu. Prețuia 30 cr.

Ifigenia în Tauria. Tragedia în 5 
acte, după Euripide, tradusă în versuri 
de Petru Dulfu. Prețuia 30 cr.

Petulantulă. Comediă în 5 acte, 
după Augusta Kotzebue, tradusă de 
Ioanil St. Șuluța. Prețuia 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică 
ținută în șalele gimnasiului din Fiume 
prin Vincențiu Nicoră, prof. gimnas. 
— Cu portretula M. S. Regina Româ
niei. Prețuia 15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Una voluma de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre
țuia redustl (dela 1 fl. 20 cr.) la 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioana Popa Reteganu. 
Unii voluma de 14 cole. Preț. 60 cr.

Tesaurulă dela Petrosa seu Cloșca 
cu puii ei de aură. Studiu archeologic 
de D. O. Olinescu. Prețuia 20 cr.

Biblioteca Sătenului Română. Car
tea I, II, III. IV, cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețuia 
la tote patru 1 fl. — câte una deosebi 
30 cr.

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

Colectă de recepte din economia, 
industria, comerciu și cliemiă. Prețuia 
50 cr.

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

îndreptară teoretică și practică pen
tru învățămentulă intuitivă în folosula 
eleviloril normali (preparandiall), a în- 
vețătorilora și a altora bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovana, profesorii pre- 
parandiala. Prețuia unui esemplara cu 
porto francată 1 fi. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămil 
vre-unu opa, întocmită după lipsele 
scolelora nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îla și recoman- 
dăma mai alesa directorilora și învă- 
țătorilora ca celora în prima liniă in
teresați.

Spicuire din istoria pedagogiei la 
noi — la Români. De V. Gr. Borgovan. 
Prețuia 15.

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maxima Popii, profesorii la 
gimnasiula din Năseuda. — Manuala 
aprobata prin ministeriulil de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptula de 
data 26 Aprilie 1886, Nr. 13193. — 
Prețuia 30 cr.

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioanil Buteanu, 
prof. gimn. Unii voluma de peste 30 
cole. Prețuia 2 fl.

Manuală de stilistică de Ioana F. 
Negruța, profesora. Opu aprobata .și 
din partea ministeriului de culte și in
strucțiune publică cu rescriptula de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48,518. Par
tea practică forte bogată a acestui op 
— cuprindendil composițiunl de totil 
soiula de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința

cu multu folosii de cătră preoți, învă
țători și altl cărturari români. Prețuia 
i fl. 10 cr.’

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

Carte conducetore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Broș. I. scrisă 
de Gavriia Trifu profesorii preparan- 
dialu. Prețuia 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritaruliî sufletului. Carto bo
gată de rugăciuni și cântări bisericescl 
forte frumoșii ilustrată. Prețuia unui 
esemplartt broșuratfi e 40 cr., legatu 
50 cr., legată în pânză 60 cr., legata 
mai fina 60, 80, 90 cr., 1 fl., în legă
tură de luxa 1.50—2.50

Miculu mărgăritaru sufletescu. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericesc! 
— frumosa ilustrată, pentru pruncii 
școlari de am.be secsele. Prețuia unui 
esemplara broșurata e 15 cr., — legata 
22 cr., legata în pândă 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântăr! 
pentru pruncii școlari de ambe secsele, 
Cu mai multe icone frumose. Prețuia 
unui esemplara e 10 cr.; 50=3 flor.; 
100=5 fl.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria 
a Născătorei de D-deu urmata de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu icone fru
mose. Prețuia unui esemplara spedata 
franco e 10 cr., 50 esemplare 3 fl., 
100 esemplare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusu Christosu. 
Prețuia unui esemplara legata și spe
data franco e 15 cr.


