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Mirt fle 50 de am„GAZETEI TROSILVANIEF.
Gherla mică. cot. Ugocea, Ianuarie 1888.

Dee Dumnef|eu, ca de multe 
ori și strănepoții jubilce de 50 
de ani ai esistenței iubitei nostre 
„Gazeta** se potă serba.

loanu Serbacu. protopopii. 
Sîntereasu, 2 Ianuarie 1888.

Se trăiască „Gazeta** și susți
nătorii ei. Memoria celoru cari au 
redactat'o în timpuri critice de 50 
ani se fiă în veci.

Pompeiu Mureșianu.
Ro.șușa, ' Bucovina) 2 Ianuarie 1888. 

Dorescu „Gazetei Transilva
niei" încă multe de asemenea fes
tivități pentru generațiunile pos- 
teriore. A. Doboșiu,

preoții or. ort. în Roșușa sub. Cernăuți.
Robota. Selagiu, 2 Ianuarie 1888.
Dorinul mulțl și fericiți ani 

d-lui Redactorii și zeloșiloru cola
boratori ai „Gazetei**, ca cu de
plină bucuria se liă încoronate 
multele fatigii aduse pe altarulu 
națiunei, spre binele și fericirea ei 
și a patriei.

Se dee bunulu Dumneileu, din 
inimă dorescu. Gavrilu Waida.

parochu gr. cat.
Tiuescî, cot. Solnoc-Dobeca. Ian. 1888.

Ve dorimti ca se redigiațl foia 
nostră iubită, decă nu mai multu, 
bareml câta neuitatulu vostru pă
rinte. Ilia Centea.

preoții gr. cat.
Abafaia, Ianuariu 1888.

Ve urezu întru mulțl ani vieță 
fericită, ca se puteți apera cu acelu 
zelu și curagiu ca și antecesorul!!, 
tata, drepturile și prosperarea na- 
țiunei române.

Se trăiască!
lorotheiu Crișianu, preoții gr. cat. 

Velchcriu, Ianuarie 1888.
Gratulez „Gazetei Transilvaniei“ 

la jubileulu de 50 de ani ai esis
tenței sale.

lonu Alhonu, preoții gr. cat. 
C'liizdia, Ianuarie 1889.

Dea provedința ca se ajungeți 
a serba jubileulu centenaru spre 
folosulu patriei și alu națiuuei.

D. Teaha, parochu gr. cat. 
Brețcu. 9 Ianuarie 1888.

Ve urezu ca unulă din cei mai 
mici apostoli ani mulțl și fericiți 
pentru binele și prosperitatea nea
mului românescul.

G. Teaca, învățătorii.
Sigetiilu Marmației, Ianuarie 1888. 

Ve poftimu anu nou fericită, 
er „ Gazetei “ îi dorinii! se mai 
ajungă multe <]ile jubilare.

lonu Bușită.
. >-------

Brașovu, 15 (27 Ianuarie 1888.
Mare mișcare a produsă, mai 

alesă între Nemții centraliștl din 
Viena, proiectulu de lege asupra 
reformei învățământului poporală, 
ce fa presentată prințulă Liecliten- 
sfeht în camera deputațiloru din 
Viena. Prințulă Liechtenstein 
cu partisanii lui ceru, ca școlele 
poporale se aibă în viitoră carne- 

tem confesionalii, biserica se aibă 
inspecțiimea superioră asupra șco- 
leloră împreună cu organele sta
tului, cari se fiă datore a le da 
mână de ajutoră. Copii în școlele 
elementare se liă obligați a visita 
școla numai timpă de șese ani, 
nu de optă ani, cum dispune legea 
actuală. Tote disposițiunile privi- 
tbre la înființarea, conducerea și 
inspectarea școleloru poporale ș. a. 
suntă reservate dieteloră provin
ciale.

In memoratulă proiectă de lege 
se ceră ..garanții pentru crescerea 
religiosă-morală a tinerime?* și 
se iau măsuri pentru a descentra- 
lisa administrațiunea școlară, cu 
scopă de a pute mai ușoră câștiga 
aceste garanții.

Suntu der două idei de căpe- 
teniă de cari se conduce proiec
tulu de lege ală prințului Liechten
stein : idea confesională și idea au
tonomiei școlare. Statulă se nu 
mai fiă stăpână absolută peste in
strucțiunea poporală, ci se o con
ducă în acordă cu biserica.

Nu voimă se cercetămă. decă 
a fostă consultă seu nu, față cu 
împrejurările ce domnescu în Aus
tria, de a se propune tocmai acuma 
o asemenea reformă a învățămân
tului poporală. Ajunge însă că 
s’au pusă în mișcare așa numiții 
„ clericali“ și că prin susținerea 
icleei autonomiste ei apeleză la spri- 
jinulă partideloră slave, ca se în- 
țelegemu pe deplină turburarea ce 
a produs’o proiectulu de lege ală 
prințului Liechtenstein între cen- 
traliștii nemți.

„Clericalii voiescă se nimicescă 
creațiunea. școlei moderne, cultura 
este în periculă**, strigă foile cen
traliste. Păcatele preoțimei catolice 
din timpulu concordatului se enu
mera din nou tote și „statulă**, 
acestă idolu alu centraliștiloră, se 
declară amenințată în interesele 
sale cele mai vitale, căci după ei 
numai statulu pote da generațiu- 
niloră o crescere modernă, numai 
statulă pote da o instrucțiune, 
care să nu fiă limitată prin tuto- 
ratulu bisericei.

Cestiunea, cum să fiă cres
cerea și instrucțiunea școlară, este 
în adevără de o importanță mare 
principiară. Multe se potă <fice 
pro și multe contra ingerinței bi
sericei. Der în casulu de față se 
vede câtă de colo, că suntă în 
jocă mai multă tendințele de par
tidă. Conservativii ară voi ca cu 
ajutorulă Slaviloru se înfrângă pu
terea liberalismului contrară bi
sericei, er centraliștii nemți libe
rali ară voi să se folosescă de a- 
cestă ocasiune spre a răsturna sis- 
temulă actuală.

Cumcă tendința acâsta este prin- 
cipalulă motoru ală protestațiuni- 
loru, ce s’au pusă în scenă de 
Nemții centraliștl contra proiec
tului lui Liechtenstein, se vede și 
din atitudinea foiloru centraliste 
ungurescl, cari se credu dătore a 
le veni acelora în ajutoră.

Decă vomă cerceta cu deaniă- 
runtulu, Liechtenstein nu pretinde 
alta, decâtă ceea ce deja esistă în 
partea de dincoce a monarchiei 
cu privire la școlele confesionale, 

numai cu acea deosebire, că vo- 
iesce să dea caractere confesională 
și școleloră susținute de stată.

Foile guvernului din Pesta însă 
cu tote acestea nu se sfiescă a dis
cuta, cu mai mare patimă chiar 
ca „liberalii** din Austria, propu
nerea lui Liechtenstein.

Fa este, după „Pester Lloyd“, 
o „nerușinare codificată**, unu „a- 
tentatu în contra demnității sta
tului,*“ dela care se pretinde se 
se lapede de „prerogativa lui 
scumpă**. Și acesta o (jice ună 
organu alu guvernului, sub care 
fiece milione de cetățeni îșl sus
ținu și conducă șc.ole confesionale 
în puterea legii oră esistente !

Ce să credemă în asemeni cir
cumstanțe de adevărata intenți- 
une a omeniloră dela putere față 
cu școlele nostre confesionale?

SITUAȚIUNEA AUSTRO-UNG ARIEI
IN FATA INARMAR1L0R0 RUSESCl.

„Agenția Havas“ comunică din 
Viena următorele:

Primiină. pe cale 'indirectă, infor- 
mațiunile următore, ce ne vinii dintr’o 
sorginte militară competentă, asupra fa
bricării nouei pusei cu repetiția austriaco 
și asupra chipului în care se înfațișeză, 
în sferele militare, situațiunea Austriei, 
în fața înarmăriloru rusescl:

Până acum n'ariî fi fabricate decâtii 
peste 10.000 de pusei, pentru că ulti
mele luni au foștii ocupate de încercă
rile și de instalarea mașineloru trebuin- 
ciose pentru transformarea calibrului de 
11 milimetri, adoptată mai nainte, în ca
libru de 8 milimetri. Actualmente fa
brica din Stiria e în stare sS facă 1000 
de pusei pe di. Fabrica uugurescă, a 
cărei înființare este forte recentă, nu va 
fi în stare se dea arme decâtu în Maill 
seu Iimiu viitoră, .și numai 500 pe di, 
astfelă încâtă nu se pote spera a se a- 
junge, înainte de Augustă seu Septemvre 
viitoră, la armarea a 250 mii de omeni 
din armata activă cu noua pușcă'cu re- 
petițiiuie.

Aceste întârdierl suntu obiectulu 
preocupăriloră statului austro - ungară, 
pentru că pușca Werndl, actualmente 
în manile armatei austriaco, o recunos
cută ca inferioră puscei Berdan, a ar
matei rusescl. Este adevărată că 90,000 
de omeni în prima armată potă fi pro- 
văduțl de adl cu pușca cu repetiție 11 
m. m. (Mannlicher) așteptândă fabricarea 
nouei pusei de 8 ni. m. ; der acesta nu 
pare de ajunsă pentru a stabili ună echi
libru ală forțeloru între cei doi adver
sari din punctulă de vedere ală înar
mării.

Cu tote astea, starea acesta de in
ferioritate este compensată prin repe 
diciunea mobilisărei armatei austriaco. 
De aceea statulă majoră austriacă în- 
credendu-se cu dreptă cuventă în avan- 
tagiele ce-i procură acestă repeziciune 
de mișcări, crede că în timpulă de față 
nu simtă primejdii imediate în concen
trările armatei rusescl la graniță, pe câtă 
vreme aceste concentrări nu voră trece 
peste cifra de 300.000 de omeni. Pănă 
atunci Austria conservă pentru ea totă 
beneficiulă mobilisării. Der autoritățile 
militare ară socoti ecliilibrulă de forțe 
ruptă în favorea Rusiei, în dina când 
numerulă de omeni grămădiți la graniță 
ar trece peste cifra de mai susă, și din 

acestă momentil ar trebui, după ele, 
să se ia măsurile trebuincios© pentru tri
miterea de forțe mari în ținutulă gra- 
nițelortl.

--oX Xo • —

„piariștl săsesc!.“

Sub acestu titlu publică „Ko- 
lozsvar** dela 23 Ianuarie n. Nr. 
18 următorulu articulu de fonda:

In respunsulă ce l’a dată Tisza Kal- 
man lui Oskar Meltzl în dietă a enun- 
ciată ca o lozincă a țării, .că de geaba 
este a mai vorbi despre lealitatea și 
despre apropierea de Maghiari a Sași- 
loră, și în genere a naționalitățiloru, 
pănă când acestea țină și nutrescă o 
pressă, care în adevără este negațiunea 
constituției, a ordinei sustatore, a legi- 
loră codificate și a sentimentului de da- 
toriă cetățenescă din patriă.

Ne aducemă aminte de acestă de
clarare a ministrului-președiute, care lo- 
vesce cuiulă în capă, când f'rundărimă 
prin numerulă festivă ală „Gazetei**, ce 
a sosită adl, și când trebue rîdendă se 
vedemă, cum cei mai înalțl funcționari 
ai bisericei stau cu felicitările loră în- 
tr’ună rendu cu cei de sema lui Lucaciu și 
Densușianu. și cum cei mai serioși băr
bați servescă demonstranțiloră cu ma
terială, alăturea cu maghiarofaga „U- 
nire“ din BucurescI, „Răsboiulă** și ce
lelalte.

Și, pe când Meltzț vorbesce în nu
mele siu în dietă despre împăciuire, pe 
atunci în Brașovă Redactorulă diarului 
„Kronstâdter Zeitung** stă, în numele pu
nicului săsesciî, în mijloculă mulțimei ro
mâne lărmuitore. salută în limba română 
pe Redactorulă Ulurcșianu la banchetulu 
festivă, și este resalutată din partea ctt- 
tărui Damianiî.

Cuvintele rostite de d-lă Redactoră 
Iosifă fi'. Filtsch în sunetulă pahareloră 
cu vină de pe pămentă maghiară, glă- 
suescă „întru egala îndreptățire, neobo
sita luptă și deplina învingere a națiunei 
românescl**, și d-lă Damianu cu eroică 
dytliirambă îi strigă îndărătă: „trăescă 
pressa săsescă, care pănă astădl a pă
zită naționalitatea Sașiloră imigrați, cari 
nu s’au născută aici din timpul! stră
bune, ca Românii.**

„Vede d-lă Meltzl pe Redactorulă 
săsescă în acestă situațiune?

Unulă din cei mai guralivi repre- 
sentanțl ai Sașiloră se aruucă în mijlo
culă aceloră demonstranți, la spatele 
cărora stă dacoromânismulă celă ce în
ghite totă și din ală căroră sgomotă 
se aude în tenoră acută citatulă ocasio- 
nală în poesiă ală preotului Berinde din 
corni tatulă Sătraarului —

Pănă unde mai răsună 
Limba dulce și străbună. 
Păn' acolo-i frățiore 
Patria română, care 
Se numesce mare.

La masa fanatismului și fantasiei 
despre o Româniă mare, dlă Filtsch as
cultă răsunetulă „Deșteptă-te“, pe care 
Numerulă festivă ală „Gazetei** îlă co
munică împreună cu portretulă autoru
lui Andreiu Mureșianu și împreună cu 
facshnilulă Foiei în care a apărută poe- 
sia: în 21 Iunie 1848.

Și nu-i pasă de națiunea lui.
Nu vede în orba lui patimă, că îm

preună cu Maghiarulă de dincoce ară 
dispare și rătăciții lui prenumăranțl; su- 
fletulă, lui, sentimentele lui suntă deja 
neaccesibile pentru eombinațiunea și ju
decata dreptă.

Spre d-lă Redactoră Filtsch se plecă 
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și Odolnseit din BucurescI și aducendu-i 
înainte părți din revoluțiuuea lui Horia, 
ne dice în armonia cu elă în numele 
Romăniloră astfeliu:

(Citeză apoi în traducere ungurescă 
ună pasagiu din cele scrise de d-lă Odo- 
bescu în numănflă festivii.)

„Astfeliu — continuă „Kolozsvar" 
— este niunărulă festivii ocasionalil.

D-lil Filtsch ascultă și nu bagă în 
semă nici cuvintele din toastulă lui Da- 
miantl: „Sașii, cari au venită în acestă 
țeră."

Noi înse ne aducemă aminte de 
vorbele președintelui guvernului ungu
rescul, ce lămiu-ită apară, și ne cuge- 
tămă. decă este ore mare niunărulă a- 
derențiloru lui Meltzl-, și decă acestă nu
meri! este ore destulă de puternică?

Dea ceriulă să fiă mare și tare chiar 
în contra aceloră membri din propria 
tabără, cari în realitate lucreză altfelă, 
deeum a răsunată vorbirea în sfera par
lamentului.

Abia ar fi putută ună diaristă de 
ală naționalitățiloră să pregătescă ună 
refreuă mai nemerită la cuvântarea lui 
Tisza Kalrnan.

—» ------

SCHULE PILEI.
In scopulă înființărei miei tipografii 

române în Oreștie, în legătură cu o 
librăria și cu edarea unei foi periodice, 
pe diua de 28 Ianuarie au fostă convo
cat! la o adunare, în localulă Cassinei 
române de acolo, Români din Orăștie și 
dinprejură spre a se pune în esecutare 
întreprinderea. In hârtia de convocare 
suntă subscris! d-nii: Samuil Pop, Mihaiu, 
Dr. JMil/ii. Dr. Erdety, Hanoșiu, S. P. Bar- 
cianu.

Le dorimă deplină isbândă.
* 

*
Cetimă în „Sieb. deutsch. Tgbltt“. 

dela 18 (30) Ianuarie: „La încheierea 
desbaterei generale asupra bugetului vo
tară pentru bugetă dintre deputății par
tidei poporului sasăDr. O. de Meltzl; con
tra bugetului Imricli, Kaiser , Zay ; ab
senți au fostă: Dorr, Gull, Kâstner, Schu- 
ster. Steinacker. La acestea observămă, 
că scirea diferiteloră diare, precum și 
cea din telegrama nostră din Nr. 4288, 
în urma cărora clubulu deputațiloră par
tidei poporale săseșc! ar fi hotărîtă a 
vota contra bugetului, nu este adevărată. 
O astfelă de hotărîre nu s’a luată, ba 
din contră, după cum suntemă informați, 
s’a dată voiă liberă deputatulni Meltzl a 
vota pentru bugetă."

Curiosă atitudine!
* • SjC

Mai mulț! industriași din Clușiu au 

ținută la 15 (27, Ianuarie o conferință, 
în care au hotărîtă să înființeze o hală 
industrială, și anume se voră emite în 
acestă scopă 500 de aeții de câte 25 fi., 
putendă fi acționară ori și cine. In hală 
se voră vinde de preferință produsele in
dustriale clușiane.

Jară la dlă-
*

Nu credemă să avenul ună altă o- 
rașă care ca proprietară de casă să aibă 
atâtea case ca Seyhedluultl. A fi proprie
tară de casă de regulă nu este o ocu- 
pațiune neplăcută, der acestă demnitate 
pentru orașulă Seghedină e forte tristă. 
Decând proprietarii de case ruinați după 
inundațiune au începută a'șl licita casele, 
redidite cu împrumută dela stată , a a- 
junsă orașulă Seghedină în proprietatea 
a 32 de case, căci orașulă ca garantă 
ală inipruniuturiloru dela stată a trebuită 
se cumpere însuși casele vendute, de- 
drece la licitațiune nu s’a putută scote 
nici măcar suma împrumuturilor dela stat, 
care n’a mai vrută s’amâne plata loru. 
Pe aceste 32 de case a datu statuii! ună 
împrumută de 171.000 fi., pe care omenii 
nu l’au mai putută plăti din causa mi- 
seriei ce’i bântue.

In adevără tristă proprietate, curată 
belea.

* »*
Comisiunea administrativă a comi

tatului Bistrița a alesă o comisiune, care 
sg se ocupe cu cestiunea înființării de 
grădini și asilurl de copii în comunele 
acelui comitată. și eventuală să lucreze 
și ună stătută.

Ave-voră grije Românii și Sașii, cari 
nu’șl vreu peirea, ca acele institute să 
nu fiă mijloce și unelte de maghiarisare, 
ci să fiă institute adevărată culturale, 
românesc! în comune române, săsesc! în 
comune săsesc!, și unguresc! în comune 
nngurescl decă suntă ?

* Ș: *
O scenă panică s’a petrecută în di- 

lele trecute în Timișora, într’o bărbierii 
din cele mai cercetate. Secretarulă dela 
oficiulă telegrafică, în pensiune, Greger 
intra la bărbierii și abia ocupase locă a- 
colo, când etă că intra în locală locote- 
nentulă AVerovacz dela reg. 29 de infan- 
teriă, și-lu bătu pe Greger cu o biciu.șcă. 
Causa acestei biciuel! nu se spune.

iț £
O grea lovitură a suferită familia d-lui 

profesoră de aci Lazar Nastasi, prin per- 
derea drăgălașei sale fice Eufrosina în 
versta de 12 ani.

Primescă întristații părinți sincerile 
nostre condolențe.

-----

DISCURSU,
țiuutil de Ardiiinanilritulu .Mirenii M. Call- 
nescii, vice-președintele Societății pentru cultura 
și literatura română în Bucovina, la deschiderea 
Adunării generale extraordinare, în 20 Octonivre 
(1 Noemvre) 1887. după:săvârșirea sânțirii noului 

ediliciu ală ..Societății-1.

Domnitorii !
Reținută fiindă președintele „So

cietății" d-lă Br. Victorii Styrcea prin 
ședințele senatului imperialii și nepu- 
tendă sosi la timpii de a lua parte la 
acâstă serbare a „Societății", vină eu 
erășl la onorea de a Ve saluta eu totu 
respectiilă, și astădl cu deosebită bu
curia și mângâiere sufletescă a Vă bi- 
neventa prima dată într'aceste localități 
nouă, atâtă de friunose și îndemânatice.

Mă simțescu ferice, domniloru, cănii 
este dată a Vă saluta astădl de pe acest 
locă de onore. Inima îmi palpită de bu
curia, văijendă, că „Societatea", căreia 
dela înființarea ei pană acuma ca func
ționarii i-am oferitu cu devotamentă mo
destele mele puteri, este astădl bineîn- 
temeiată și stabilită într’acestă edificiu 
propriu ală ei.

Mulț! au fostă, cari cu inimă învă
păiată au îmbrățișată scopurile binecu
vântate ale „Societății". Bărbați iluștri 
s'au întrunită în astă „Societate" spre a 
propaga mai cu sporii cultura națională. 
Der sortea nu l!-a herăditu mângâierea 
sufletescă, de a ajunge diua de astădl. 
Ei s’au trecută, opera loră însă a ră
masă de mărturiă urmașiloru.

Puțini mai suntă dintre cei vechi, 
și pre acești puțini, der credincioși „So
cietății", îi salută cu duioșie frățescă 
intru asemene mângâiere sufletescă, re- 
cunoscândă zelulu și devotamentulă Dom- 
niiloru-sale, probată aeve prin decenii.

Și într’aceșt! puțini salută cu deo
sebită respectă pre d-lă profesoră Dr. 
Vasile Mitrofanovici, carele, uniculă, a 
mai fostă cliiămată, de a sta neîntre
ruptă în Comitetă ca sentinelă credin- 
ciosă, carele cu devotamentă alesă și cu 
zelă de-apururea viu au conlucrată cu 
sfată și cu faptă la sporirea și întărirea 
„Societății".

Mai stau doi de mărturiă, doi din 
cei cinci, cari ca juni însuflețiți de cele 
mai nobile simțăminte au avută fericita 
ideă, de a înființa la începutulu anului 
1862 „Reuniunea română de lectură". 
Ii fericescă pre d-lă profesoră Dr. Ionă 
Sbiera și pre d-lă consiliaru de guvernă 
Oreste de Benei), cari au ajunsă și ser
barea de astăcjl în deplină putere, lu- 
crândă cu aceeași inimă înflăcărată' pen
tru propagarea intereseloru de cultură 
națională.

Și Provedința a binevoită, ca toc
mai d. Oreste de Beney se ’șl încunune 
lucrulă, inițiândă, întețindă și esecutândă 
cu zelă vrednică de imitată redidirea și 

atâtă de potrivita adaptare a acestui edi
ficiu. Comitetulă i-a votată Domniei 
Sale cu aclamațiiuie mulțămita cea mai 
căldurosă pentru neobosita trudă, cu care 
a condusă acestă didire.

Deră neasemănată mai mare treime 
sâ fiă mulțămirea sufletescă a d-lui Benei/, 
vădendă ce a devenită astădl modesta 
„Reuniune de lectură."

Domnitorii!
Idea de a înființa „Reuniunea română 

de lectură" a fostă într’adeveril fericită. 
Idea pornită din inimi frământate de du
rere pentru amorțirea spiritului națională 
în țeră, — de durere pentru negrijirea 
diilcei nostre limbi române. Acestă ideă, 
îmbrățișată cu ardore de genialulă Ale- 
sandru de Hurmuzachi, primulă președinte 
ală „Reuniunii," a deșteptată de odată 
ca prin farmecă inimile tuturoră Româ- 
niloru din Bucovina. In de comună s'a 
simțită puterea magică a deșteptării sim
țului națională, și pănă în trei ani de 
dile simpla „Reuniune română de lectură" 
s’a transformată 'cu preînalta sancțiune 
a Maiestății Sale c. și r. din 6 Maiu 1864 
în „Societatea pentru cultura și literatura 
română în Bucovina."

în 11 (23) Ianuarie 1865 s’a deschisă 
prima Adunare generală, și neuitatulă 
nostru președinte, înceleptulu Br. Georgiu 
Hurmuzachi îndrepta umilitele sale rugi 
cătră ceru, ca înduratulu Dmnnedeu se 
lumineze lucrările „Societății" cu lumina 
adevărului; căci numai ajutorulu Celui 
de susă face, ca și cele mai mici să în- 
florescă și să rodescă spre lauda lui și 
spre fericirea omeniloră.

Și bunulu Dumnedeu nl-a ajutată, 
de amu putută cu mila lui să crescemă 
și să întărimă „Societatea" nostră, se o 
stabilimă și să o așecjăinu întru ale sale, 
se-i adaptămă ună edificiu amăsurată tre- 
buințeloră ei și demnă de densa.

Astădl amil avută mângăerea sufle
tescă, de a asista la sânțirea acestui edi
ficiu. împlorândă din nou milele Domnu
lui asupra acestei „Societăți" de cultură 
națională.

Puterea. Celui de susă ne-a scutită 
pănă acuma „Societatea" nostră. și a a- 
părat'o în dile grele și în împrejurări 
nefavorabile; căci, spre nefericire, nu pu- 
ternă nega, cumcă nici „Societății" nos- 
tre n’au lipsită piedecile și cercările, la 
carele mai alesă la începută este supusă 
totă lucrulă omenescu, orice întreprin
dere, fiă ea câtă de folositore. Lupta 
și munca necurmată este partea omului, 
carea încetâză numai cu cea mai din 
urmă răsuflare a lui. Lupta, și munca 
înse nu înceteză niciodată la o Societate, 
care este menită a lucra pentru binele 
poporului, căci poporulu este nemuritoră. 
Nemuritorii este mai alesă poporulă nos
tru, carele a dovedită vitalitatea sa față
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Anulu 101 după Christ.

Cartea I. — Pădurea Bersovia.
CAP. I.

— Decă n’ai. .. deii să-ți dea cjile 
bune, răspunse Longină.

— Nu spună minciuni, am, . . .
Și deodată cădii în genunchi, cu ca- 

pulă pe pieptă, cu verfulă degeteloră 
unite înainte și îndreptate cătră Longin 
în semnă de iertare, și râmase astfelă în 
tăcere, până se audiră țiuiturile și trâm
bițele popiloru din tabără, care arătau 
că Decebalu se întorcea.

La acestă semnală ea se sculă de
odată și fugi ca o umbră în foișorulă 
din care venise.

Longină se repedi la soldată și a- 
pucându’lă de mână, îi striga cu o săl
batică veseliă:

— Suntemă scăpațl!...
IV.

Alaiulu regelui se întorcea eu De
cebalu în frunte. Cum dete cu ochii de 
Longinu. îlil întrebă:

— Te-ai gândită?
— M’am gândită.
— PrimescI ?
— Nu primescă.
Nu ? întrebă regele supărată. Să 

vie șerbii, porunci eltl și apoi se aședă 
pe piele de ursă.

O mișcare de frică se făcu în toți 
cei de față fiind-că de astădată Dom- 
nulă părea de totă turbure. Cu ună pi- 
cioră rădîmată de bușteană er cu stîn- 
gulă întinsă ca de umedelă în ciolană, 
ținea buzduganulă de codă și învârtea 
ochii aprinși de mâniă pe întrega a- 
dunare.

Nu trecu multă și dintr’ună colță 
de pădure să iviră vre-o 20 de legionari 
ferecați cu funii de teiu. Abătuți și 
slabi la chipu, ei întrau drepți și ven- 
joșl. Dacii cart îi însoțeau le făcură 
semnăsă îngenunche. der ei în fața lui 
Longin, rămaseră în piciore. Atunci pă- 
ditorii lorii, cu ghiontind în capă și lo
vituri de ciomagu peste Aliere, îi siliră 
să cadă la pămentă.

— Vorbiți! strigă Decebalu, ruga- 
ți-vă pentru dilele voștre să-mi spună 
tainele lorii...

Unulă dintre legionari, lovită tare 
peste fluere, se încercă să dic-ă lui 
Longină:

— Stăpâne, fie-țl milă...
Der îndată vecinulu lui se scula pe 

ună picioră și grăi verde :
— Stăpâne, noi o să murimă; lasă 

se murimă: pentru asta amă și venită 
să ne batemă cu Dacii, — der voi să 
trăițl și să biruițl! Trăiescă Roma!....

Der n’apucase se dică vorba din 
urmă, că fluerâ deodată prin văzduhu 
grdzniculă buzdugană și sburătui în bu
căți capulil legionarului care vorbise. 
Trupulă lui cădii greu la pămentu, lă- 
sândă Iacă de sânge în jurulă lui. Era 
tăcere ca în templu. Decebală, în piciore 
pe trunchiulă de copacă, fulgera în ju- 
ru-i ca ună noră aprinsă. Barba lui tre
mura, luată ca de vijeliă, dinții clănțe- 
nau și cu spume la gură:

— Unde escl mișelule ? răcni elu. 
Unde e muierea care i-a schingiuită și 
nu le-a tăiată urechile și nu ll-a scosă 
ochii ?..

Din rândurile păditoriloră eși ună 
dacă măruntă și venjosă, cu privirea de 
furiă speriată, vădându sortea cehi aș
teptă.

Pe busdugană nimeni n’avea drep- 
tulil să pună mâna. Atunci Decebală 
făcu o săritură de pe bușteanil, și, cu 
unu grosnicu pumnii în față, îi muta 
falcă din falcă.

— Câne !... rânji elă, și yeni de se 
aședâ din nou pe pieile de ursă.

Pe păzitorii îlă podidi sângele.
La acestă scenă sălbatică, care se 

petrecu câtă te-ai șterge pe frunte, Lon
gină simți că ura în elă nu mai avea 
margini și se uita la buzduganulă de 
josă cu ună adevărată ocliiu de șerpe 
flămândă. Și cu câtă ura mai multă 
pe Decebală, cu atâtă îi fii milă de Ro- 
manulă mortă și de Daculă plină de sânge.

Atunci, sub stăpânirea unei puter
nice porniri, îșl apucă ună capătă ală 
togei, mușca cu dinții tivitura de pur
pură și, rupândă un petecă, se îndreptă 
spre religionarl și păzitorii loru și le dise :

Legați-lă.
De cum sta în tronă, Decebală au- 

dindă acestă vorbă, se repedi la buz
dugană și venindă în fața lui Longină

— Se mă lege pe mine !...
Der băgă de semă că Longinu nici 

nu se uita 1a. elă, ci încerca a rupe altă 
petecă spre o opri sângele rănitului.

Atunci... mâna i se lăsă încetă de- 
alungulă trupului: arma ucidătore îi 
cădii; îșl plecă capulil, rușinată și umi
lită, — căci faptele drepte au mai mult 
răsunetil în sufietulă unui omă ciudă 
(lecâtă altuia — : îșl luă ciuiuna din 
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cu nefericirile cele mai mari ale unui 
trecută viforosft. carele au conservată 
intactă conscimță naționalității sale, ca
rele u’au renunțată nici când la aspira- 
țiunile legitime, de a se desvolta potri
vita cu ilustra sa origine. Ființa și in
dividualitatea unui atare poporu nu se 
pote ignora, nu se pote vărsa după 
placa într'o altă formă națională. 
Dreptula de a-șl conserva și cultiva 
propria sa naționalitate este lege 
sântă a naturii, este principiala trium
fători! alt! civilisațiunei modeme. Și cu 
câta mai mare este astădl apropierea si 
înfrățirea între popore, cu atâta mai 
multa simțesce fiăcare din ele indivi
dualitatea sa, osebirea seminției sale, 
dragostea limbei și a naționalității sale.

Zădarnice simtă stăruințele acelora, 
cari tota încă cercă chipuri și feliurl de 
a ne totă pune piedecl desvoltării nostre 
naționale. Zădarnice simtă ostenelele 
acelora, cari nu voesciă să înțelâgă, că 
geniula unui popori! cu o lungă istoriă 
nu se pote sugruma, — doră numai prin 
singura sa vină, prin apatia neiertabilă 
a fiiloră săi, prin ucidere de sine; — 
de care să ne ferescă D-deu! — Și ore 
n’ar ii insultă a gândi numai la așa o 
eventualitate? Conservarea, de sine este 
impusă omului prin însăși natura. Omula 
însă nu pote eslsta isolată, de orece eh! 
nu e picați! din ceriu, ci descinde dela 
părinți, stă deră în legătură cu alți in- 
dividl. Complexulu acestora fonneză 
însă familia, precum familiile comuna, 
legătura acestora națiunea, și erășl a- 
cestea împreună omenimea. Aceste sub- 
divisiunl fiindă identice cu omenimea, 
și scopurile lori! nu pota fi contrarie și 
opuse, ci simtă erășl identice. A lucra 
spre împlinirea acestora scopuri este 
chiămarea, deci și îndatorirea omului. 
Asta este prin urmare și cuprinsula, e- 
sența moralității, cu una cuvântă : legea 
etică.

Din identitatea scopurilora urmeză 
însă, că lucrânda în contra unuia sin
gura din aceste scopuri, lucrămi! în con
tra tuturora: decă suntema nepăsători 
în privința unuia singura din ele, atunci 
vătămăma legea naturii, legea lui D-deu. 
D-deu a creata omenimea în totă va
rietatea și în tote subdivisiunile ei, și 
tuturora ll-a pusă acele-șl scopuri, ten
dința și scopula desvoltării și perfecțio
nării neprecurmate. Vătămândă deci a- 
cesta lege a lui D-deu nu mai suntema 
morali, ci nemorall.

Din acesta adeveri! necontestabih! 
decurge tota odată în modula celi! mai 
chiaru și regula vieții : să ne îndreptăm 
totă vieța, totă activitatea astfelă, ca să 
servimă împlinirii acestoru scopuri. Tre- 
bue deră să căutămă moda și cliipa de 
a pute acesta; trebue să stăruimu a ne 

capa, o arunca josa și cu una piciora 
pe densa:

— Eu sunta una gâde ; tu escl un 
omă. Pace, Romane!

Și îi întinse mâna. Longin se uita 
cu mărire la ela și mâna lui, și vroindu 
se trecă pe lângă dânsulu:

— Spală-o înteiu, îi dise, și apoi 
întinde-o.

Der curtenii -toți îi eșiră în cale și 
îlă opriră. Decebala se uita la densulă 
cu asprime.

Ia-o câta o țină întinsă: când oiu 
stringe-o o strîngu cu cjilele tale în ea.

Lui Longin îi trecu ca una fulgera 
prin minte că nu are încă otrava făgă
duită, și cit scârbă întinse mâna.

— Pace, cjise Decebala.
— Pace, întări Longina cu jumă

tate glasu. Jură!
— Juru să-mi putredescă drepta ca 

foile goroniloru tomna.
— Că vei împlini condițiile de pace?
— Că le voiu împlini.
- Tote?
— Tote.

Jură-te pe Zalmolcse.
— Me jura.
— Pace !
— Pace!

face apțl .și capabili de a servi aceste 
scopuri în armoniă. Drepta aceea, decă 
lucrămi! în interesuli! nostru individuali! 
trebue să avemă înaintea ochitori! și in- 
teresuh! familiei ; eră acesta să-o facenn! 
într'um! modă, prin care nu vătămăma, 
ci din contră sporimă, realisănn! și sco- 
pnlă națiunei, și prin acesta totodată și 
cela aii! omenimei.

Deplorabilă este deci rătăcirea unora 
și condemnabilă perfidia altora, vrendi! 
să deniustre, că datorința cea mai fi- 
rescă, dreptula ceh! mai legitimii, adecă 
de a-.șl păstra și a'șl apăra cu totă pu
terea și din totă inima naționalitatea sa, 
ar fi contra scopului omenimei, ar fi 
chiar o vătămare a intereseloru civilisă- 
ciiuiei.

Teorii perverse, cari devină mai 
stricăciose atunci, când, propagate sub 
masca cosmopolitismului, cercă a ade
meni, a rătăci, a seduce pe cei slabi 
dintre noi, a-i înșela cu măgulirea naivă, 
că atunci se voră arăta mai „luminați44, 
când voră fi indiferenți, nepăsători pen
tru sortea națiunei sale, — că voră fi 
mai „liberali44, când se voră lăpăda de 
ea, de îndatorirea sântă a o ajuta după 
putință în nisnințele și aspirațiimile ei.

Țările și națiunile cele consolidate 
nu mai au cuvântă a se preocupa de 
nisce teorii atâtă de neîntemeiate, pen
tru că acolo acestea au amuțită de mult 
față cu faptele, cari vorbescă mai puter
nică decâtu ori ce sofismă. La noi însă 
cari avemă a susține lupta grea și a- 
mară, luptă fără repausu pentru conser
varea și mântuirea esistinței, a naționa- 
lităței nostre, totă mai întâlnimă aceste 
teorii triste, și trebue să reluptămă con
tra loră, trebue să le respingemă necon
tenită.

Cu cosmopoliții de rea credință nu 
mai avemă de disputată și de argumen
tată. Loră avemă a le opune simplu și 
curată, der hotărîtă și statornică, drep
tul»! nostru, pe care nu-lă pote întuneca 
nici o sofismă, și de vomă fi imiți și 
și pururea basațl pe lege, nu ni-lă va 
înfrânge nici o putere.

Cosmopolițiloră celoru ce rătăcescă 
însă numai din nesciință, din slăbiciune, 
dintriuni! felu de puddre falsă, din dre- 
care nechiaritate și confusiiuie de idei, 
să le răspimdemă cu cuvintele anticului 
filosofi Aristotele, carele dise cătră Pla- 
tonă: „Te înșeli despre natura amorfi 
și despre legile, cum se desvoltăjea. A- 
morea nu e atâtă de vastă, ca se potă 
îmbrățișa deodată ună obiectă atâtă de 
mare. Puțină miere aveți, și voițl a o 
vărsa în mare.44

(Va urma.)

Sciri polițienesc!.
Duminecă înainte de amedl, cerșe- 

torulă Vasilie Radu a fostă găsită jumă
tate înghețată în pimnița unei case par
ticulare din suburbiulu Scheiu. Adusă 
fiindă la secția polițienesca din Prundu, 
după câteva minute muri.

Deorece presărarea trotoarului cu nă- 
sipă ori cenușe numai dimineța nu e de 
ajunsă, fiindă că apa ce se scurge de 
pe coperișe spală năsipulă și cenușa și 
sera fiindă mai frigă se face erășl gheță, 
e necesară ca să se presare și sera tro- 
toarele cu năsipă ori cu cenușe.

Jubilealu farului „Times.“
In numerulă seu festivă, 23,271, dela 

21 Dec. (2 Ian.) „Times44 publică o pri
vire retrospectivă asupra istoricului esis- 
tenței sale de o sută de ani, în caro cu 
o legitimă mândria îșl laudă succesele 
ce a câștigată de când trăește. Când a 
apărată pentru prima dată, la 1 Ianuarie 
1788, „Times44 nu era o foiă tocmai nouă, 
ci s’a născută din „Daily Universal Re- 
gister,44 fondată deja de trei ani, care 
șl-a părăsită numele celă prea lungă, 
dându’șl titlulă scurtă de „The Times44.

Numărală jubilară conține articolulă, 
forte umoristică, prin care în foia dela 
1 Ianuarie 1788 se anunță și se motiveză 
acestă schimbare de nume. In aeestă 
articolă se arată mai ânteiu inconveni
entele și neînțelegerile ce se întâmplau 
când cititorii în localurile publice cereau 
seu „Dailj" Universal Register44 seu pe 
scurtă „Register-. Apoi articolul urmeză: 
„Din acestea și din alte motive autorii 
foii „Daily Universal Register- au adausă 

acestui titlu lungă numele de „Times14 
(timpulă), ună cuvântă scurtă, ce opune 
resistență tuturoră stricătoriloră și scâl- 
ciitoriloră limbei. lolm Walter, funda
torul!!, tipografulă, directorulă și primulă 
editori! ală foii „Times44, n’a fostă la în
cepută de meseriă nici tipografă, nici 
diaristă. In anulă 1782 s’a unită în afa
ceri cu unu culegători!, llenry Iohnson, 
care inventase ună nou sistemă de tipo- 
grafiă, întrebuințândă tipuri de vorbe — 
logotypi — în lociilă tipuriloră de litere. 
După acestă sistemă numită logografiă 
s’a tipărită foia „Times44 în anulă antei 
ală existenței sale. Pentru întreprinderea 
sa John Walter cumpărase în anulă 1784 
edificiulă din Printing-House-Sijuare, unde 
fusese deja mai nainte tipografia regală 
și tinde dela 1666 înedee se tipărise „Lon- 
don Gazette44’ Este același! locă, pe care 
se găsesce și astădl oficina diarului „Ti
mes.44

Primulă numeri! ală foii „Times44 
este astădl o raritate tipografică, ce s’a 
păstrată numai în puține exemplare. In- 
trega colecțiă din primulă ană n’o are 
nici biblioteca museului britanică. Pri- 
mulă numără a avută numai 4 pagine 
de formată mică — fără revistă. Timpii 
mai îndelungată chiar foia n’a avută re
viste și primele sale succese mari le-a 
dobândită la publiculă cititoră englesă 
dându buletine parlamentare forte iute, 
complecte și exacte, deși atunci, și mai 
târdiu chiar, nu s’au tolerată raportori în 
parlamentul englesă și nimeni n’avea voiă 
se ia note în scrisă asupra desbateriloră. 
In articolulă sân jubilară „Times44 dice 
asupra timpului primei sale aparițiunl: 
„Ludovică XVI ședea încă firmă pe tro- 
nulă său: convocarea convențiunii fran- 
cese era numai visulă a câtor-va politi- 
cianl: Pitt era ună ministru de pace cu 
vederi largi liberale asupra reformeloră 
fiscale și parlamentare și Napoleonă era 
unu ofițeră de artileria, tineri! și necu
noscută. Ne îndoimă, că ună istoriografă 
ală -viitorului va găsi în analele anului 
1788 ună evenimentă mai importantă și 
mai remarcabilă decâtă fondarea diarului 
„Times.44

Mai departe „Times44 scrie; „Amă 
luptată pentru lucruri mari, când victo
rioși, când învinși; amă încercată — și 
simțimă fală, că nu fără succesă — se 
representămă bunulă simță, patriotismulă 
stăruitoră și practică ală marei masse din 
poporațiunea regatului unită fără deose
bire de clase. „Times44 n’a fostă și nu 
va fi nici odată organulă unei partide, 
fie ea și victoriosă, nici organulă vre
unui șefă politică, oricâtă de autocratică 
ar fi el. Suntemă în drepți! a dice, că 
acestă atitudine independentă critică și-a 
lăsată urmele sale favorabile in desvol- 
tarea miraculbsă a Națiunii britanice în 
timpulă celoră din urmă o sută de ani. 
Posițiunea de primată, solidă fondată încă 
de multă, ce o ocupă „Times44 în diaris- 
tica lumei întregi, e recunoscută nu nu
mai în regatulă unită, ci în tote țările 
streine. In Europa, în america, în In
dia și în Colonii e recunoscută de totă 
lumea, că „Times44 are dreptulă să vor
bească în numele Angliei.44

Apoi în articolă se relevă, ce pro
grese datorează foii „Times44 tehnica dia- 
rismului prin introducerea forței aburu
lui în tipografii, prin steriotiparea for- 
meloră culese, prin inventarea presei 
Walter și prin construcțiunea mașinelor 
de culesă. Articolulă închee prin cu
vintele unui oratori! escelentă din Ca
mera Comunelor»!.- „Decă așă dori să lasă 
posterității depărtate ună semnă de amin
tire a civilisațiunfi actuale a Marei Bri
tanic, spre acesta n’așl alege nici (locu
rile mele nici liniile nostre ferate, nici 
edificiile nostre publice, nici chiar pa- 
latulă, în care ținemu ședințele nostre 
— așă alege numai ună singură exem
plară din „Times.44

------- leveș-------

Dare de seină și mulțămită publică.
Inteligința română din Ludoșulă de 

Murâșă și din giură la 17 Iuliu anulă 
trecută a arangiată ună concertă împreu
nată cu petrecere de jocă în pavilionulă 
din grădina hotelului Kormoezi de aici 
din locă cu venitulă destinată în folo- 
sulă edificărei unei biserici greco-catolice 
totă în locă.

Venitulă petrecerei în sera aceleia, 
din răscumpărarea bileteloră de intrare 
cu prețuia fixată de personă 1 fi. și de 
familiă 2 fi., a fostă 280 fi. v. a.

SuprasolvirI totă în acea seră s’au 
primită dela d-nii: Eugeniu Crișiană 10 
fi., Miksa Elek 10 fi., Ioană Rusu 10 fi., 
Grof Bethlen Geza 8 fi., Vasiliu Moga 
10 fi.. Reismann Nathan 8 fi.. Ioană C'a- 
tona 5 fl., Ioană Bocoșă 5 fl., Georgiu 
Vlasa (Gorz) 5 fl., Vasiliu Zahană 4 ti., 
Nicolau Moldovană 4 fi., Csontos Iânos 
4 fi.. Esztegâr Kajetân 4 fi.. Ioană To- 
doră 3 fl., Eczken Sândor 3 fl., E. A- 
lexandrescu Cormoșă 3 fl., Georgiu To- 

toiană 3 fi., Kabos Kalman 3 fi., Geor
giu Popă 3 fi.. Ioană Boerin 3 ti., Heinz 
Bela 3 fi., Denietriu Metea 3 fi.. Todoră 
Manția 2 fi., Siinonis Gergely 2 fi., Dio- 
nisiu Simoni! 2 fi., Nicolau Solomonă 
5 fl., Albert Braunecker 5 fl., Schon- 
stein Ignaez 2 11., Klenhardt Vincze 2 
fl., Petru Niresteanu 2 fl., Alexandru 
Câmpeanu 2 fl., Vasiliu Popă 2 fl., Ti- 
moteiu Circa 2 fl., Petru lacobescu 2 
fl., Miliailă Albonă 2 fl., Ioană Germană 
1 fl., Vincențiu Nemeșă J fl., Nothi Da- 
vid 1 fl., Iosifă Albonă 1 fl., Ioană Ție- 
reanu 1 fl., Valeriu Catona 1 fl., Cor
nelii! Catona 1 fl., Vasiliu Muntenescu 
1 fl., Simionă Ciucuina 1 fl., Gorneliu 
Codarcea 1 fl., Ună preotă de pe Mu- 
ră.șă 1 fl., Vasiliu Suciți 1 fl., Pastor 
Sandor .1 fl., Ana Socanu 1 fl., Laszlo 
Iânos 1 fl., Morariu Nicolae 1 fl., Geor
giu F. Negruțu 1 fl., Betegh Sânilor 1 
fl., Vajda Daniel 1 fl., Demetriu Dosios 
1 fl., Paulă Molnară 1 fl., Basiliu Oro- 
sană 1 fl., Teodoră Moga 1 fl., Aromi 
Gerasimă 1 fl., Vasiliu Viciu 1 fl., Moisa 
Birtolomă 1 fl., Kecskemeti Samuel 1 
fl:, Nicolau Tamașă 1 fl., Keresztes La- 
jos 1 fl., Csontos Elek 1 fl., Hirsch A- 
dolf 1 fl., Szenkovits Domokos 1 fl., 
Simionă Birișă 1 fl., Victoră Stoica 1 
fl.. lobb Gustav 1 fl.. Esztegâr Gero 1 
fl., Veisz Salainonă 1 fl., Balla Pâl 1 fl., 
Schultz 1 fl., Rothman Elias 1 fl., Simay 
Gergely jun. 1 fl., Moritz Mihaly 1 fl., 
Klein Iosef 1 fl., Gregoriu Andreșianu 
60 cr., Iosifă Lazaru 50 cr., Boer Denes 
50 cr., Boer Miklos 50 cr.. Stein Adolf 
50 cr., Ioană Arionu 40 cr., Iuliu Popă 
40 cr., la olaltă 192fl.40cr. (Va urma.î

SCIRI TELEGRAFICE. 
(Serv. part, ală „Gaz. Trans.44) 

Berlinfl, 31 Ianuarie. Ministrulu 
căilortt ferate, ht propunerea ministru
lui de resboiu, a începută numerose 
consfritcțiunt de lărgire la gările căiloru 
ferate din Ostulu .și Vestală imperiului.

San-Remo, 31 Ianuarie. Erî di
mineții toți medicii au ținutu o 
consultațiune, la care s’au espri- 
matu că traclieotomia nu e nece
sară.

Colonia, 31 Ianuarie. „Kolnisclie 
Zeitung- arată într'unu lungă ar
ticula că măsurile militare luate 
din partea Rusiei au caracteru o- 
fensivu. NECHOLOGU.

Aducemu cu adâncă durere la cu- 
noscința amiciloră și cunoscuțiloră trista 
scire, cumcă iubita nostră fiică Eufl’Osina 
Nastasi a încetată din vieță astădl la 1 
oră după medulă nopții în etate de 
12 ani.

Rămășițele pămentesel se voră ri
dica dm paraclisulă bisericei Sf. Nicolae 
și se voră îmormenta Joi, în 21 Ia- 
nuariu st. v., în cimiteriulă de acolo, la 
3 ore p. m.

Brașov ă, 19 Ianuariu v. 1888.
Jalnicii părinți: 

Lazarii și Maria Nastasi.
Ciirsulft pieței Brașovu

din 30 Ianuarie st. n. 1888.
Bancnote românescl . 
Arginta românescă . 
Napoleon-d’orI . . .
Lire turcescl.... 
Imperiali.....................
GalbinI..........................
Scris, tone. „Albina4* G"

Ruble RusescI 
Discontulă

Cump. 8.14

r 
n 
n 
n 
’!
D 
W

8.40
10.—
11.30
10.30

5.88
101.—
98.— 

109.— 
—8"„ pe

Vend. 8.4G
8.43

10.02
11.35
10.33
5.92 

102.— 
99.— 

110.—

Gursuln la bnrsa de Viena
(lin 27 Ianuarie st. n. 1888.

Renta de aurii 5°/n . . .....................9810
Renta de hârtiă 5%......................................87.70
Imprumutulu căiloru ferate ungare . . 149._
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostii ungare (1-ina emisiune) . . . 94.75
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostu ungare ț2-a emisiune) . . . 124.50 
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostu ungare ^3-a emisiune) . . . 110.75 
Bonuri rurale ungare.........................194_______
Bonuri cu clasa de sortare .... 104 50
Bonuri rurale Banatu-Timiști . . . . 10150
Bonuri cu cl. de sortare .....................joi 50
BouurI rurale Transilvane........... 104 25
Bonuri croato-slavone ..........................i03____
Despăgubirea pentru dijma de vină un-

gureseti . . ........................................... 99.59
împrumutului cu premiulu ungurescu . 118.25
Losurile pentru regularea Tisei și Sege-

dinului......................................... . 122.75
Renta de hârtia austriacă........................78.70
Renta de arginta austriaca...................80.25
Renta de aura austriaca........................ 109.H0
Acțiunile băncei austro-ungare. . . . 135/25
Acțiunile băncei de credita ungur. . . 869.1-
Acțiunile băncei de credita austi. . . 272*—
Argintu —.— GalbinI împărătesei. . 5.97
Napoleon-d’orI............................................. 10.011
Mărci 100 împ. germane.......................C»2.1o
Londra 10 Livres steriinge...................126.55

Editorii si Redactorii responsabil fi .* 
Dr. Aurel Mureșianu.
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Fondata

SEMNE PENTRU CAPITALIȘTI
Fondată

D

din partea lui

HERM. KNOPFLMACHER,
Cassă de Bancă protocolată.

VII1NA.I., Wallnerstrasse Nr. 11. Al SEN A.
e când miliarde din averea națională se plasez». cu firmă încredere în puterea susți-

| netore de stătu a vechiului imperiu. în valori de stattt rentabile, la celîi mai niicu 
semnti de posomorîre a situațiunei politice tresare atâtu fiecare proprietarii de rente. 

cât'U și aceia, cari și-au plasatu banii în valori de căi ferate și în valori locale, și își 
aruncă într’o iritațiune neîntemeiată hârtiile și alergă la cea mai de aprope cassă de 
păstrare, care la rendulă ei își plaseză banii erășî numai în valori egale, oferind!) depo
nentului interesele minime și nepermitendu nici o controlă în administrațiunea ei. Se 
recomandă așa deră în prima liniă a alege numai hârtii din patriă bine fundat o. a că- 
roru rentabilitate e garantată sub tote împrejurările, care ișî recâștigă cursurile chiar și 
în timpii de resbelii și care suntu mai pre susu de ori ce îndoelă. A-și mobilisa averea 
impune precauțiune sub acesta însă înțclegu a se desface de tote hârtiile negarantate 
si a-șl procura numai valori bine probate.

Ocasiunea, ce nu s’a ivitu. de mulțî ani, că:
rentele n<>.*tre forte bene claMMUte adueti o1 2*' o, 
liartii garantate «Ic ale căiloru ferate aducu 6% 
priorități forte solide adueti 5% 1010—9

se fie folosite de toți capitaliștii speculanți pentru a-le cumpera.
Deorece la bursă momentulii este totulu. me rogti pentru înștiințări la timpii, pentru 

ca se puteți apuca momentulu potrivită, și se puteți trage folosii din ridicarea cursului 
hârtiiloru recomandate de mine. ---- == Pentru capitaliștii, cari vreu s6-șl asigure cur
sulu ce momentanii este eftinu. suntu totdeuna gata pentru unii acont ii potrivita, caie 
în casu de lipsă pote fi și în hârtii de valore. de a-le avansa banii până când vo.iu fi în 
posițiune de a ’șl lua în primire efectele tote, seu parte din ele ori de a-le pute vinde 
cu folosii. InformațiunI în privința acesta se dau în modu direcții și gratuită.

a

Sr. 7371 ex 1**7. Publicațiune.
Din interesul! siguranței publice, a averei și a personei, a aflat! subscrisul! 

căpitănat! de consult!, ca cu 4 Februarie a. c. se interdică cerșitul! pe întregul! 

teritoriu brașovean!. Pentru ca lipsa cerșitorilor! din nou conscrișl și aparțină
tori comunei orășenesci Brașov! se se potă și de aici înainte acoperi prin mi
losteniile date de cătră publică, s’au provocată prin subscrisul! căpitănat! toți 
posesorii de prăvălii, cari mai mult! au fostu molestați în fie-care Sâmbătă de 
cătră cerșitorl. ca pe cale de subscripțiune se sigileze anumite sume de milos
tenii. Provocarea acesta a avută unii resultat! de tot! îmbucurătorii, deorece 
subscripțiunea representă peste 1(KX> 11. anualmente. Totuși însă pentru ca aju
torarea acestor! cerșitorl se aibă unu succes! mai mare, apeleză subscrisul! că- 
pitănat! la marinimositatea întregului publică cu aceea recercare, ca milosteniile 
cari se intenționez! de a se da, s! se depună seu la centrala poliției seu în ex- 
positurile din suburbii, undo se află spre acestă scop! cutii pentru păstrarea 
acestor! milostenii.

Astfel! do sume se vor! împărți între cerșitorl de cătră subscrisul! căpită
nat! în totă săptămâna (Sâmbăta).

Brașov!, 26 Ianuarie 1888.
3c.3—2 Căpitănatulu orășenescu.

Jb

Avisii d-lorli abonați!
Rugăm pe il-nii abonați ca la reinoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponulfi mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primită diarulu nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou. se binevoiască a scrie adresa 

lămurită și să arate și posta ultimă.

Ailminisl rațiunea „Gaz. Trans.“

f& Se deschide abonament» pre anula 1888
la

AMICULU FAMILIE!, piară beletristicii și enciclopedicu-literaru — cu ilustrațiunl.— Cursulu XII. — Apare în 1 și 15 di 
a lunei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiunl frumdse; și publică articlii sociali, poesie, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
— mai departe tracteza cestiunl literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloru de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiuni din patriă și străinătate: și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totu nisuesce a întinde tuturora indivicțilorfi 
din familia o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerațiune pre analii întregii e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. T,)iaru bisericesc!, școlară și literară — cu ilustrațiunl. — Cursulu XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2‘,->— 3’2 cole; și publică portretele și biografiile archiereiloră și preoților! mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiunl, — mai departe articlii din sfera tuturor! sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
tori și diverse ocasiunl, mai alesă funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literarl; și în urmă totă soiulă de a- 
menunte și sciri cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulu de prenumerațiune pre anulă întregii 

4 fl. — pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primesett gratisu totu alu patrulea esemplaru.
Numeri (le proba se trimit îi gratisu ori-cui cere.

A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU41 în Gherla -Sz-ujvăr. — Transilvania.
------- : X C J- :-------

Toții de aci se mai potii procura și unnătorele cărți din editura propria:

Bi

■ i

h
i -

dur emigrarea lui Dragoșil. Novelă is
torică națională. Prețul! 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune is
torică după 'Wachsmann, de Ioan! 
Tanco. Prețulă 30 cr.

Probitatea în copilăriă. Scliiță din 
sfera educațiunei. După Ernest Le- 
gouve. Prețul! 10 cr.

Hermanu și Dorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantină Morariu. Prețul! 50 cr.

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

If.genia în Tauria. Tragedia în 5 
acte, după Euripide, tradusa în versuri 
de Petru Dulfu. Prețul! 30 cr.

Petuîantulu. Comedia în 5 acte, 
după Augustă Kotzebue, tradusă de 
Ioană St. Șuluță. Prețul! 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică 
tinuta în șalele gimnasiului din Fiume 
prin Vincențiu Nicoră, prof. gimnas. 
_ Cu portretul! M. S. Regina Româ
niei. Prețul! 15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Un! volum! de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre
țul! redusă (dela 1 fl. 20 cr.) la 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioană Pop! Reteganu. 
Unu volumă de 14 cole. Preț. 60 cr.

Tesaurulu dela Petrosa seu Cloșca 
cu puii ei de auru. Studiu archeologic 
de D. O. Olinescu. Prețulă 20 cr.

Biblioteca Sătenului Românii. Car
tea I. II, HI, IC, cuprindă materii 
forte interesante și ainusante. Prețulă 
la tote patru 1 fl. — câte una deosebi 
30 cr.

Biblioteca Familiei. Cartea I. Cu
prinde materii forte interesante și aniu- 
sante. Prețulă 30 cr. •

Apologie. DiscusiunI filologice și 
istorico maghiare privitore la Români, 
învederite și rectificate de Dr. Gre- 
goriu Silași. — Partea I. Paul! Hun- 
falvy despre Cronica lui Georg. Gabr. 
Șincai. Prețul! 30 cr.

Renascerea limbei românesc! în vor
bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. iOp complet). 
Broșura I. H. și IH. Prețul! broș. 
I. n. câte 40 cr.—Broșura IH. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fl.

Cuvântări bisericesc! la tote săr
bătorile de preste an!, de I. Papiu. 
Un! volum! de preste 26 cole. Acest 
op! de cuventărl bisericescl întrece 
tote opurile de acest! soiu apărute 
pănă acum — avend! și o notiță isto
rică la fie-care serbătore, care arată 
timpul! întroducerei, fasele prin cari 
a trecut! și modul! cum s'a stabilit! 
respectiva serbătore. Prețul! e 2 fl.

Barbu cobzariulu. Novelă origi
nală de Emilia Lungu. Prețul! 15 cr.

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

Idealul! pierdui!. Novelă origi
nală de Pmilina 0. Z. Rovinaru. Pre
țul! 15 cr.

Opera unui om! de bine. Novelă 
originală.—Continuarea novelei: Idea
lul! pierdut! de Paulina C. Z. Rovi
naru. Prețul! 15 cr.

Fântâna dorului. Novelă poporală 
<le Georgiu Simu. Prețul! 10 cr.

Codrean! craiul! codrului. Balada 
de Georgiu Simu. Prețulu 10 cr.

Ultimul! Sichastru. Tradițiune de 
Georgiu Simu. Prețulu 10 cr.

Elu trebue se se însore. 
de Maria Schwartz. traducere 
F. Negruț!. Prețulu 25 cr.

Branda seu Nunta fatală.

Novelă 
de N.

Schiță

Colectă de recepte din economiă, 
industriă, comerciu si chemiă. Pretulil 
50 cr.

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

îndreptării teoretică și practică pen
tru învățământul! intuitivă în folosul! 
elevilor! normali (preparandiall), a în
vățătorilor! și a altoru bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovan!, profesor! pre- 
parandiakl. Prețuia unui esemplar! cu 
porto flancat! 1 fi. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflăm! 
vre-unu op!, întocmită după lipsele 
scoleloru nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îl! și recoman
dăm! mai alesă directorilor! si învă
țătorilor! ca celor! în prima liniă in
teresați.

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

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maximii Popii, profesor! la 
gimnasiulil din Năseudu. — Manuală 
aprobată prin ministeriul! de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptulu de 
dată 26 Aprilie 1886, Nr. 13193. — 
Prețulă 30 cr.

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioană Buteanu, 
prof. gimn. Un! volum! de peste 30 
cole. Prețul! 2 fl.

Manuală de stilistică de Ioană F. 
Negruțu, profesorii. Opu aprobată și 
din partea ministeriului de culte și in
strucțiune publică cu rescriptulă de 
dato 16 Dec. 1885 Urii. 48,518. Par
tea practică forte bogată a acestui op 
— cuprindendu composițiunl de totă 
soiul! de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința 

cu multă folosii de cătră preoți, învă
țători și alt! cărturari români. Prețul! 
1 fl. 10 cr.’

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

Carte conducetore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Broș. I. scrisă 
de Gavril! Trifu profesorii preparan
dia!!. Prețultl 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarul! sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericescl 
forte frumos! ilustrată. Prețul! unui 
esemplar! broșuratu e 40 cr., legat! 
50 cr., legată îp pânză 60 cr., legată 
mai fină 60, 80, 90 cr., 1 fl., în legă
tură de luxă 1.50—2.50

Miculu mărgăritar! sufletesc!. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumos! ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețul! unui 
esemplar! broșurată e 15 cr., — legat! 
22 cr., legat! în pândă 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări 
pentru pruncii școlari de ambe secsele, 
Cu mai multe icone frumdse. Prețul! 
unui esemplar! e 10 cr.: 50=3 fior.; 
100=5 fl.

Visul! Prea Sântei Vergure Maria 
a Născetorei de D-deu urmată de mai 
multe rugăciuni frumdse. Cu icone fru
mdse. Prețulă unui esemplară spedată 
franco e 10 cr., 50 esemplare 3 fl., 
100 esemplare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isus! Chrktosu. 
Prețulă unui esemplar! legat! și spe- 
dat! franco e 15 cr.


