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Mileniu le 5(1 ils au
al îl

„GAZETEI TRANSILVANIEI".
Cubleșulu maghiarii, 17 Ianuarie 1888.

Ca unulu, care încă în anulă 
1844 am foștii prenumerantu la 
..Gazetă", ve dorescu din adenculă 
inimei succesu și victoria în lupta 
pentru adeveru și dreptate. Dea 
ceriulu se ajungeți întregi sănătoși 
și jubileulu centenarii!

Nicolau Birle, advocata.
Iclămlelu, 19 Ianuarie 1888.

Inima mea românescă, ce nu
mai pentru poporulu românii bate, 
salută și gratuleză jubileulu de 50 
de ani alîî diarului „Gazeta Tran
silvaniei".

Romulu S. OrbeanO. preoții gr. cat.

Brașovu. 22 Ianuarie 1888.
Buletinele flilnice, ce ni le a- 

ducfi cjiarele europene despre si- 
tuațiunea politică, ne spună totu 
una și aceeași, că adecă ea este, 
neschimbată. Este o crisă, în care 
se află vechiulu continentă, și na
tura unei crise aduce cu sine, că, 
rGmânendii neschimbată, devine 
din ce în ce mai seriosă și mai 
amenințătore.

Caracteristică pentru starea de 
față a lucruriloră este, că se aș
teptă cu mare nerăbdare o enun- 
ciațiune drecare din partea prin
țului Bismark. Tarulu șl-a espri- 
matu speranța sa pentru pace, a- 
semenea și betrâuulu Wilhelm, ce 
dice însă Bismarck, puterniculă can
celarii, care conduce afli frânele di
plomației ?

Este firâscă curiositatea lumei, 
der ne îndoimu că o va satisface 
așa curendă, țînendii, cum se cțice, 
încă în ițilele aceste unu „mare 
disc.ursu politică.“

Principele de Bismarck nu este 
pote nici pe departe așa de îngri- 
jată din causa concentrăriloru de 
trupe rusesc!, cum se crede. Neli
niștea lui îșl are isvorulu mai multă 
în atitudinea nehotărîtă a cercu- 
rilorîî influente politice din Viena. 
S'a semțitu în timpulă din urmă 
în capitala Austriei ună puternică 
curentă în favorea unei înțelegeri 
cu Rusia în defavorea alianței cu 
(rermania, despre care se cțicea că 
nu oferă destule garanții pentru 
timpuri critice.

Cancelarulu germană se temea 
ca nu cumva să învingă părerile 
celoră ce n’au încredere în poli
tica lui, și de aceea s’a bucurată 
multă vecjendă modulă cum a es- 
plicată ministrulă-președinte Tisza 
situațiunea în cunoscuta sa decla
rare, cu care a întâmpinată in- 
terpelațiunile lui Helfv și Perczel.

Organulu bismarckianu îi și 
dă lui Tisza pentru acesta unu 
atestată de bună conduită poli
tică (jicendă, că adevăratulă efectă 
alu declarării sale este a se căuta 
mai multă în forma, prin care ,,a 
aderată cu deplină lealitate la po
litica de pace a stateloră din Eu
ropa de mijlocii cu tote conse- 
cențele ei".

Celelalte foi germane se pro
nunță și mai categorică asupra 

impresiunei bune ce a făcut’o 
discursulă lui Tisza în Berlină. 
„Acestu discursă,“ flice „Mun- 
cliener allg. Ztg,“, „nu lasă ni- 
mică de dorită din punctă de ve
dere germană: celu puțină într’a- 
tâta nu, încâtă privesce soliditatea 
alianței germano-austriace.“

Totu astfelă găsesce „Kblnische 
Zeitung,“ însemnătatea vorbirei lui 
Tisza în refusulu categorică alu tu- 
turoră încercăriloră de a desbina 
puterile aliate.

Totodată constată foile germane 
cu mulțămire, că în Petersburg 
voru produce declarările lui Tisza 
o impresiune puțină îmbucurătbre, 
căci nici că se putea ca ministrulă- 
președinte ungurescă se se declare 
mai precisă în contra ori căroră 
negociăr! separate ale Austro-Un- 
gariei cu Rusia.

D-10 Tisza a satisfăcută așader 
pe cei din Berlină. Cancelarulu 
germană n’are se se mai temă de 
o acțiune separată a Austro-Un- 
gariei și astfelă îșl pote țese mai 
departe în liniște planurile sale și 
nu va fi așa de nedibaciu, ca pen
tru satisfacerea curiosității lumei 
politice, care a începută a deveni 
impacientă, se și le dea pe față 
înainte de vreme.

Voci asupra situațiunei.
„Post“ din Berlină sbrie cu pri

vire la situațiune:
Germania documenteză iubirea 

sa de pace prin aceea, că nu răs
punde la înarmările progresive ale 
Rusiei cu luarea de contra-mesurl, 
pentru-că acestea ară accelera res- 
boiulu. Germania așteptă momen- 

rarea rusescă, că Rusia nu voiesce 
se ia ofensiva, nu i se pote crede. 
Unii dușmană, care ar pătrunde 
în imperiulu rusescă, ar fi forte 
stricăciosă pentru elă, din causa 
stăriloră din întru politice, a pe- 
riculului nihilistică, de aceea Rusia 
este avisată la ofensivă, precum 
a mărturisit’o mai de multă gene- 
ralulă Scobelev. Partida rusescă 
a resboiului o spune acuma francă, 
că nu voiesce se se mulțămescă 
cu nisce succese in peninsula bal
canică, ci că nesuccesulu Rusiei 
pricinuită de ea însăși îi oferă 
acum cea mai potrivită ocasiune, 
de a dirige oștirile Rusiei spre 
apusă.

„Poster Lloyd't îșl esprimă te
merea, că vorbirea ministrului 
Tisza va fi întortochiată și inter
pretată în sensă provocatorii în 
Rusia, fiindu că a cțisu, că dislo
cările de trupe rusescl la granița 
austro-ungară constrîngu monar- 
chia nostră a se îngriji pentru 
siguranța granițeloru. Der măsuri 
militare trebue se se ia de cătră 
Austro-Ungaria, deorece sistemulu 
de dislocare a trupeloru rusesc! 
la granițele vestice se consideră 
în cercurile militare ca o mobili- 
sare In stila mare. Din vorbirea mi
nistrului ungurescă însă se deduce, 
că contrastele ce esistă între am
bele imperii simtă neresolvabile și 
că starea de nesiguranță nu va 
înceta decâtă când Rusia îșl va 11 

terminată înarmările și când des- 
ghețulu ernei va libera din c.erculă 
seu grosă teatrulă de resboiu.

Din Viena se anunță (țiarului 
„Standard^, că autoritățile militare 
reclamă dela contele Kalnoky totă 
libertatea de acțiune pentru mă
surile pe care ele le credă nece
sare, afară numai decă diplomația 
va face se înceteze înarmările 
Rusiei. Conferințele militare și mi
nisteriale, sub președința împăra
tului, s’au începută din nou fără 
sgomotă. Guvernulu e forte în
curcată în fața atitudinei echivoce 
a Rusiei, care face asigurări de pace, 
der continuă cu pregătirile militare.

„Le Nord“ constată, că neîn
crederea, care se arată de cătră 
Austro-Ungaria față cu asigurările 
pacinice ale Rusiei, a atinsă în 
modă forte neplăcută cercurile po
litice din Petersburgă, deorece de 
aci se conchide, că cei din Viena 
au nevoe de ună curentă resboi- 
nică pentru vr’unu scopu ore-care. 
Decă presa austriacă cere dela 
Rusia se dovedescă prin fapte iu
birea sa de pace, trebue se res- 
pundemă, că Rusia pănă acum 
n’a făcută nimică ce ar fi putută 
turbura pacea. Toți omenii spe
cialiști recunoscu, că trupele ru
sesc!, care se află la graniță, nu 
potă lua ofensiva.

„Le Nord“, din potrivă, acusă 
liga păcii, că tinde a provoca pre- 
tutindenea lină curentă anti-ru- 
sescu. Acesta se vede și din pre
siunea care se esercită din Viena 
asupra regelui Milanu din Serbia 
și care împedecă venirea la cârmă 
în Serbia a unui guvernă amică 
Rusiei. Acdsta se mai vede și 
din suspiționarea Rusiei, ca și 
când ea, pe furișă, ar căuta se 
pună mâna pe Asia.

Este evidentă, că prin acesta 
se urmăresce scopulă de a îm
pinge pe Turcia și pe Englitera 
în brațele alianței întreite. Tn 
fine se întrebuințeză tote mijlo- 
cele pentru a câștiga pe micile 
state balcanice. Rusia are totu 
cuventulă de-a privi cu neîncre
dere visita ministrului română 
Sturilza la Friedrichsruhe.

Cu privire la cestiunea bosni
acă, „Le Nord" declară, că Rusia 
nu voesce nici decumă se conteste 
posițiunea. legală, a Austro-Unga- 
riei în Bosnia și Herțegovina. Der 
nu mai este secretă pentru nime
nea, că Austro-Ungaria, care are 
numai dreptulu de ocupațiune și 
administrațiune, se gâudesce la a- 
necsarea ambeloră provincii. Ba suntă 
chiar omeni, cari afirmă, că Aus
tro-Ungaria îșl îndreptă privirile 
multă mai departe.

Din dieta ungară.

Nici ună deputată uuguru, cari 
au atinsă și cestiunea săsescă, ri
dicată în dietă de Meltzl, nu 11-a 
respunsă Sasiloră așa de verde'n 
față, ,,că Ungurii potă trăi și fără 
de ei,“ ca contele Albert Apponyi. 
Etă ce cjise elii:

Constatu cu bucuria, că sunt de 
acorda cu cele dise de ministru-preșe- 
dinte la vorbirea deputatului Meltzl. Der 
fiindu că d-lă deputata s’a provocata și 

la oposițiune, nu e superfluu sg reflec
teze și din parte-mi.

A vorbita d-lu deputata despre so
lidaritatea de interese a Maghiarilor a și 
Sasiloră, și cu acesta a anunțată o doc
trină, cu care eu suntă de acordă. Ad
mită că pentru elementulă ungurescă ra 
fi ună rău, decă cele șepte orașe săsescl 
și cele 150 sate săsescl n’ară esista; der 
d-lu deputată s<5-ml permită o observare. 
Recunoscu, că menținerea individualității 
naționale a poporațiunei săsescl este în 
interesulu nostru, der în cele din urmă 
totuși arnii esista rea fi bine mai departe 
fi fără de ea; der cumcă cele șepte o- 
rașe săsescl n’ară pute esista mai de
parte decă peste acelă teritoriu ar domni 
altă stătu decâtă celă ungurescă, acesta 
va fi clară orl-cărui omu cugetătorii. (Vii 
aprobări generale).

A mai cjisă, că Sașii în genere nu 
suntă învoițl cu politica guvernului, der 
că vomă găsi, că e naturală lucru, decă 
din punctă de vedere ală apărării inte- 
reseloră loră caută a se înțelege și a se 
apropia de guvernă, ca guvernă, și că 
presupune despre patriotismulă partide- 
loru oposiționale, că și ele voru vede 
mai bucurosă pe Sași alăturându-se par
tidei guvernamentale, decâtă decă și-ar 
menține posițiunea loru de partidă deo
sebită.

La acestea am se observă urniăto- 
rele: Dorescă, ca în acestă țeră peste 
totă se nu esiste partide pe basă de na
ționalitate (vii aprobări generalei; do
rința și țînta mea este, ca fiecare ce- 
tățenă ală acestei țări să se alăture u- 
neia ori alteia dintre partidele politice 
din țeră, după convingerea ce o nu- 
tresce în privința afac.eriloră publice; 
partidele naționale să înceteze ca atare 
și de aceea spună pe față, că decă toți 
deputății sasi ară renunța, pe temeiulă 
convingerei, că politica guvernului e co
rectă, la posițiunea loră actuală oposi- 
țională și s'ară alătura fără cugete as
cunse partidei guvernului, mă voiu bu
cura sinceră de acesta. Der ceea ce a 
disă d-lă deputată Meltzl e cu totulă 
altceva. A disă. că Sașii nu aprobă po
litica guvernului, der din punctă de ve
dere ală realisării proprieloră interese 
ale loră caută se stea în atingere cu pu
terea esistentă. Asta însemneză menți
nerea particularismului politică de pănă 
acum și o astfelă de alipire, pentru ca 
să-și facă treburile, nu se pote nicide
cum numi ună succesu pentru interesulă 
națională ungurescă.

Ceea ce a disă Meltzl, că din punctă 
de vedere ală intereseloră speciale să
sescl doresce a se alătura puterei, este 
numai o singuratică aparițiune a faptu
lui c.e, durere, se întâmplă în totă țera 
și o petră fundamentală a politicei și 
puterei guvernului. A declarată ddră 
miă deputată de spiritu, deși orecum cu 
idei naive, acestă faptă ca o manifes
tare a geniului națiunei, că adecă orașe 
și ținuturi întregi caută atingere cu gu- 
vernulă și se alipescu puterei spre a ob
ține cu atâtă mai sigură satisfacerea in
tereseloră loră locale. (Iuliu Schvarcz : 
Am clisă în ironiă!) Atunci nu scie d-lu 
deputată pe cine a ironisatu, căci elă a 
descoperită în d-lu ministru-președinte 
acea mare însușire de bărbattt de stătu, 
pe care în adevăru o și posede, că a- 
decă e cu deosebire primitoră ală aces
tei manifestări a geniului națiunei.

Nu mai urmăriuiu vorbirea sfă
tosului conte, clestulu că în îngâm
farea lui a spusu, că „ Ungurii potu 



Nr. 16 GAZETA TRANSILVANIEI. 1888.

trăi și fără de Sas!“. Ce cjicu de
putății naționali sasî la aceste ma
nifestări de disprețu ale deputa- 
țilorft unguri față cu poporulu 
săsescu ?

SC1R1LK pJLLEl.
După cum auuuță diarele din Ro

mânia. Areliiducele liudolfă ții Princesa 
Stefania roru face în Aprilie o risită pă- 
rechei regale române.

>F 
* *

Alaltaerl a trecuta pe la gara Bra
șovului d-lă M. Sturza, ministrulft ins- 
trucțiunei publice din România, întor- 
cendu-se dela Friedrichsruhe în țeră.

* 
* *

Unii comerciantă din Pesta, precum ni 
se scrie, avendă o pretențiuue de 3 fl. 
52 cr. la direcțiunea societății căii fe
rate Arad-Cianad, ce i se luase mai 
multfi pentru transportulă miei mărfi, 
ceru printr’o petițiune scrisă în limba 
germană, să i se restitue acea sumă de 
bani. I s’a restituita, nu-i vorbă, der 
cu observarea, că altădată să petiționeze 
in limba statului: in limba maghiară.

Las' că statuia nu e „maghiara14, der 
ce are a face o instituțiune privată cu 
statuia ? Și apoi de când limba de co- 
municațiune a comercianțilora cu insti
tutele private și chiar cu ale statului 
trebue să fiă cea maghiară, când în 
stata simtă mai multe limbi deopotrivă 
îndreptățite? Noi avemă una proverbă: 
Ce-i pre multa, nu-i sănâtosă !** *

Din Timișâra i-se scrie lui „Bud. 
Hirl.44: In comuna învecinată Lucărețî a 
fosta deunădile alegere de jude, adecă 
fisolgăbh’eulă Constantina Lazar puse se 
se vestescă ca jude alesa cu aclamați - 
une Nicolae Gruin, care este urîtu de 
sătulă întrega. Investita cu acestă pu
tere. prima faptă a lui Gruin a fosta, 
că a îmbătata pe gendarml și le-a porun
cită să mergă în cârciuma comunală și 
să-i bată pe toți aceia, cari au fosta con
tra alegerii lui de jude. Gendarmii fă
cură cuiu li se poruncise, năvăliră cu 
patula puscii și cu baioneta asupra lo- 
cuitoriloru. Una moșnegi de 70 ani, 
Toma Iovină, fii pusa în fiare, fiindcă 
făcuse imputări gendarmiloră, cari de- 
deu și în femei. La urmă înse fu bă
tută și judele Nicolae Gruin, când veni 
să pună capătă bătăii, care fusese pro
vocată de densulu, și care luase dimensi
uni pre mari. Mai greu răniți au fostă 
George SuicI, Toma Popescu, Nicolae 
Ioza, Pavelă Ianca și nevastă-sa, Toma 
Iovinu și Milovană Iovină. In comună 
iritațiunea e forte mare44.

ErășI uneltele și gendarmii d-lui 
Tisza !

* *

Aprope de stațiunea Ferșeță s’a a- 
rimcată o damă bine îmbrăcată pe șine 
și a fostă strivită de locomotiva caro 
mergea pe liniă. Nefericita suferea de 
cleptomania și de rușine s’a sinucisă. 
Cadavrul! nenorocitei a fostă depărtată 
de pe șme, la ordinulă delegatului că- 
pitanatului orășenesc! din Verșețl, încă 
înainte de a se fi constatată faptul! din 
partea autorității căii ferate.

** *
In comuna St. Jficlău^ulă mică, co

mitatul! Pestei, s’a iscată o riscată, de 
orece baptiștii, cari locuescă acolo în 
numără mare, au refusată de a plăti 
dările comunale. Iritațiunea populaț.iuuii 
este atâtă de mare, încâtă a trebuită 
se se recvireze milițiă, pentru evitarea 
vre-unei încăerăl! sângerose.

Colici „patriotice.”
Li cestiunea strămutărei reședinței 

Episcopiei gr. cat. dela Gherla la Deșiu, 
„Ellenzek44 primesce o corespondență 
dela Deșiu, prin care se dice între al
tele, că din causa unui mică conflict!, 
Episcopul! gr. cat. din Gherla nu mai 
vrea sub nici ună preță să rămână acolo 
și face totă posibilulă pentru a se stră
muta la Deșiu.

Der — continuă corespondentulă 
— strămutarea unei colonii străine atâtă 
de mari e de mare însemnătate și din 
punctă de vedere națională pentru lo
calitatea unde se strămută. Deșiulă a 
fostă din cele mai vechi timpuri orașă 
ungurescă, și numai în anii mai din 
tuniă, de când începuse a înainta, deve- 
nindă capitala comitatului Solnocă-Do- 
beca, a începută a pierde din străve
chiul! lui caracteru maghiară, întru câtă 
adecă în seria funcționarilor! ocupă locă 
niulțl Valachl, er comerciulă este stăpâ
nită de Jidovi. S’a ridicată comerciulă, 
industria și comunicațiunea, der s’a ne- 
glesă caractcinlu ungurescă ală orașului. 
Elementulă domnitoră ală orașului a 
devenită cerșetoră; din cei mulțl de o- 
dinioră, abia se mai află câțiva despre 
cari s’ar pute dice, că se află într’o stare 
mai de trăită. Ce-i dreptă, strămutarea 
episcopatului gr. cat. în Deșiu, ar aduce 
în comerță circulațiunea a 80—100 de 
mii fi. pe ană și acesta ar fi ună mare 
avantagiu pentru orașă, der în loculă a- 
cestui avantagiu trebue se li se dea te
ren! gratuită, ev terenul! cerută de e- 
piscopă, servindu adl ca piață de vite, 
aduce venită de 6000 fl. pe ană. Re- 
presentanța orășenescă pe hârtiă a pri
mită cu bucuriă ofertulă popiloră valahi, 
fiindă că altmintrelea n’avea ce face. In 
adunarea din Decemvre înse. când era 
să se voteze în cestiunea oferirei locului, 
membrii representanței înainte de voti- 
sare au părăsită sala. Comisiunea es- 

misă pentru denumirea locului e contra 
oferirei locului cerută de Episcop! și 
propune în loculă acestuia o stradă la
terală....

Li fine corespondentulă întrebă, că 
decă s’ar strămuta numitul! episcopală 
la Deșiu, ore ce se va alege din orașul ă 
acesta peste o sută de ani ? Nici atâta 
nu-i sigură, decă se va guverna acestă 
orașă unguresce ori valahicesce. Esem- 
plu e Oradea-mare, care se află în inima 
Ungariei și cu tote aceste pănă în tim- 
pidă de față forte puțină sentiment! un
gurescă s’a legată de cetățenii români. 
Corespondentulă e contra strămutărei e- 
piscopatului din Gherla.

Atâta totă? Noi gândeam!, că a și 
începută să se guverneze Deșiulă vala
hicesce ; der cum vedem! trebue se mai 
așteptămu. Prin minare ce-lă apucă de 
acum pe corespondentulă colicile „pa
triotice44 și’.șl face inimă rea?

„Maghiari negri și Maghiari albi”.

Sub acestu titlu cetinii! în „Pes
te r Lloyd44 dela 1 Februarie:

Funcționarulă dela căile ferate un
gare de stată, domnul! Anton Caid Fi- 
sclier a făcută descoperirea interesantă, 
că Hunii și Maghiarii se deosebeau unii 
de alții numai prin îmbrăcăminte, și că 
populațiunea ungurescă, care portă su
mane negre suntă rămășițe de ale Ma
ghiarilor! negri, așaderă de-ale Huniloră, 
pe când sumanele albe (cu glugă cum 
au Ungurii din Țera ungurescă) formeză 
îmbrăcămintea Maghiariloră albi. Co- 
lorea împodobelei este caracteristica se
minției și autorul! arată pe basa date- 
loră, cai! le-a primită pe 200 cole cu 
întrebări ce le împărțise în acestă scopă, 
că combinațiunile coloriloră porturilor! 
din Țera ungurescă corespundă celor! 
112 seminții, care au venită sub Arpad 
în țeră. Lăsând! pe seina învățărilor! 
critica acestei descoperă! isbitore, cons- 
tatămă numai, că autorulă, cu ună apa- 
rată sciențifică imposantu, se ocupă de 
Fini și de Turkomanl, și pledeză pentru 
originalitatea rassei maghiare.

Parcă a vrută cineva se con- 
tester1 originea bunică a Ungu
ri loru! *

Corespondența „Gazetei Transilvaniei1’.
Valea-Bârgăului, 29 Ianuariu 1888. 

JJn actu vrednică de laudă.—Petrecere cu jocu. 
— Cum se sprijiuesce diaristica română la'noi. i 

Onorate d-le Redactor!! Piua de 
Anulă nou și de S. Boteză au fostă 
(Iile de adevărată bucuria pentru unu 
numeri frumușelă do copii sîrguincioșl. 
der lipsiți de mijloce, cari frecuenteză 
școla fundațională din B.-Prundă.

In aceste dile s’au împărțită copiilor! 

vestminte de ernă prin președintele 
curatoratului acestei școle, d-lă Dr. Hân- 
gănuță.

Meritul ă principală la acestă actă 
vrednică de laudă îlă are d-lă Dr. Hân- 
gănuță și învățătorul! Dană, cai! prin 
neobositulă loră zelă, parte prin aran
jarea de petreceri, parte prin colecte au 
adunată parale de au cumpărată vest
minte și au causată o di de bucuriă co
piilor sîrguincioșl, der lipsițl’de mijloce, 
și nu mai puțină și părinților! loră.

Actulă acesta cu atâtă e mai de 
lăudată și n’ar strica să fiă imitată de 
toți binevoitorii școleloru românescl, cu 
câtă prin acesta de-o-parte, se dă ansă 
de emulațiune copiilor! în școlă și li se 
insuflă dragoste de a-o frepuenta, de 
altă parte să îndemnă și părinții de a-șl 
trimite copii la școlă și încă și cei lip
siți de mijloce.

In sera de 28 1. c. s’a aranjată din 
partea câtorva inteligențl din B.-Prundă 
în localitățile școlei fundaționale din B.- 
Prundă j petrecere cu joch cu scopă 
filantropică.

Petrecerea a fostă bine cercetată, nu 
atâtă din partea Românilor! cu respectă 
la numărul! loră, câtă mai cu semă din 
partea străinilor!, ceea ce nicidecum nu 
ne servesce spre laudă, avendă în ve
dere că scopurile petrecerilor! nostre 
întotdeuna au menire filantropică), și 
încă esclusivă pentru trebuințele nostre.

Portulă românesc!. precumă și jo
curile românescl nu au lipsită chiar cu de- 
severșire dela acestă petrecere, ar fi înse 
de dorită pe viitoră, ca și unulu și al
tele să fiă mai cu căldură imbrățișate, 
căci portulă românescă. j ocările româ
nesc!, datinele și cântările româneșcl sunt 
elemintele ce constituescă o petrecere a- 
deveratu romândscă. ■ Apoi ar' fi credă, 
timpul! să ne desbărămă odată de slă
biciunea românescă — de prea marea 
prevenire cătră străini.

De multe ori mi-s'a dată prilegiu 
de-a ceti prin diarele nostre, că presto 
totă diaristica română de dincoce — unde 
este mai mare trebuință — nu e sprigi- 
nită în de-ajunsu din partea cărturarilor! 
noștri și preste totu din partea publi
cului românescă.

Cu durere vină de a constata acestu 
ren și în valea nostră. In 5 comune, ce 
constituescă acestă vale, avem! preoți, 
dascăli, notari, primari, proprietari și uiți 
cărturari, cari cu puține eșcepțiunl nu 
voră să sacrifice câțiva florina.șl din ve
nitul! loră și pentru diaristica nostră na
țională, a acestui mediu puternică, fără 
care astădl nu mai putem! fi. Să spe
răm! însă, că omenii în viitoră se voră 
îndrepta și în acestă direcțiune.

„Bârgăuanulu."

„F0ILET0NULU GAZ. TRANS.44

(2).

Orbulu din Chiriacu.
— Impresiunl de călătorii. —

Dedicația d-nci Alecsandrina Nedelcovici.

După o bună bucată de vreme, or- 
bulă Dumitru mă întreba din nou să-i 
spună cine sunt. Eu atunci, fără să mă 
mai gândescă multă, diseiu scurtă, că sunt 
Alecu, epistatulă moșiei. Așa diseiu eu, 
er orbulu răspunse repede, că nu se 
pete, deorece pe Alecu îlă cunosce.

Orbulă rămase nemulțămită de 
mine, ceea ce se putea vede din tă
cerea lui.

Elă tăcea, er mie nu-mi venia acesta 
la socotelă, și deore-ce donam să intru 
cu elă în vorbă. îi spuseiu adeverulă, îi 
spuseiu că sunt ospele boemlui și că 
primblându-mă prin părțile acestea, am 
audită despre elă și am dorită să-lă cu- 
noscă cu oi!-ce preță.

Ună zîmbetu rece se ivi pe buzele 
orbului, ca și cum ar fi vrută să dică: 
_La ce’ți folosesce cunoscința mea!44. 
E h'i însă nu dise nimica^ ci se suci și’.șl 
a.ședâ corpulă mai bine, se vede treba. 

că-i amorțise piciorele de multulu stată 
într’o posițiă.

Zîmbetulă lui rece me impresiona. 
Mă impresiona totă înfățișarea lui, căci, 
spună dreptă, cum mă uitamă la elă și 
cum vedeamă acele pelițe pe ochii lui, 
mi-se părea că vedu o figură de mar
moră, ai cărei ochi suntă scobiți întoc
mai cum se scobescă ocliii statueloră 
de petră.

Cuprinsă de uimire mă întrebam, 
că ore cum va fi venită bietulă orbă 
aci la marginea pădurei și ce va fi cău- 
tându prin părțile acestea. Mă deprin- 
sem ca pe orbi să-i văd cerșind la marginea 
sateloru și de aceea m’așl fi simțită de 
totă nemulțămită, decă n’așl fi intrată 
mai deaprope în vorbă cu acestă neno
rocită. Vorbiam cu orbulă, der vorba 
nostră o întrerupeamă adeseori și ră
mâneam uitându-mă la elă, căci, adevă
rată grăindă, cum sta sărmanulă nemiș
cată și cum avea pe ochi acele pelițe 
grose, nu mă puteam obiclnui a crede, 
că vorba lui ar fi dela sine, ci mi se 
părea, că altcineva vorbesce și că mă 
aflu lângă o mașină, care reproduce vor
bele aceluia.

Acesta era impresia, ce ml-o făcea 
Dumitru Vărtejană.

— Bine, băete, ce cauți aici și cu 
cine ai venită din sată pănă aici ? — în
trebam eu în cele din urmă.

Orbulă zimbi din nou și sta neclin
tită și liniștită ca de obiceu.

— Păzescă oile acelea, dise elă mai 
apoi, arătându cu capulă cătră o turmu- 
liță, ce pășcea alăturea.

Așa dise orbulă, er eu remăsei ne
dumerită. „Ună orbă să păzescă oile ?... 
Asta nu-mi vine să o credă,44 gândii în 
mine. „Der cine șcie, căci multe drăcii 
mai suntă pe lume!44

Mă uitam la orbă, er elă se uita 
intr’altă parte, se uita însă dreptă îna
inte ca orbulă, căci elă nu pote ficsa ni
mica și totdeuna, ți-se pare că se uită 
într’o depărtare fdrte mare.

Elă se uita dreptă înainte, după cum 
am spusă, er cu mâna pipăia erba de 
pe josă.

Mă apropiat de elfi. Când eram 
de totă aprope, mă pusei josu, er orbulă 
întinse dreptă, o puse, pe pantalonii mei, 
o primbla de vr'o două ori în susă și 

josu, î.șl trase mâna și începu să vor- 
bescă.

— Dta ești boeră? — întreba or
bulu, care pipăise stofa pantaloniloră mei.

— Nu sunt boeră, — răspunsei scurt. 

și-i spusei cine sunt și de unde vină, i 
spusei și aceea, că eu umblu de plăcere 
pe la sate, pentru a vede cum trăesc.ă 
omenii și pentru a-le cunosce obiceele, 
și adăugai cărncă și aci me voi opri mai 
multă vreme totă cu acelașă scopă și că 
de sigură îlă voi cerceta câtă de desă.

Orbulă, după ce dise că bine facă, 
continuă mai departe.

— Eu nu sunt singură aici, — dise 
elă, — am uite colo — continuă elă 
arătândă cătră băeții despre care vor- 
biamă — am o soridră și fiindă-că este 
pre mică și nu e deprinsă cu oile. 1’1116 
și eu cu ea, pănă se va deprinde , căci 
șeii, domnule, băiatulă e băiată și pote 
adormi, er dia e oiă și pote întră în res- 
tavele de porumbă să strice p’acolo și 
să facă buclucă. Pănă se va deprinde 
copila — adause elă, — dr după aceea 
m’oiu mai odihni și eu, căci acumă de 15 
ani, decândă calcă locurile acestea, in'am 
cam mai săturată. Uite domnule, — con
tinuă orbulă, — în partea aceea este 
Ciolanulă, dincolo e Cucuruzulă, alăturea 
e Măcărănlu; tdte aceste moșii le-am 
umblată în lungă și’n lată.

(Va mina.I
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Lucrările în acesta lună.
Februariu în jumătatea sa cea din- 

tâiu așa se raportă, ca și o adevărată 
lună de ernă, care nu ne lasă a lucra 
în liberă ; totuși nu arare-orî atâtă de 
blândă este și mai alesă în jumătatea a 
doua, încâtă întrece și pe Martie, în 
care timpulă de multe ori este forte 
schimbăciosă. Deci în atare casă trebue 
folosită totă diua frumosă spre a sămăna 
sămențurile, cari încolțescă cu anevoe, 
precum : morcovi, petringei, spinată, pas- 
tarnacl, ceapă și scarzoneră, ba chiar și 
mazere. Acumă se facă straturi imele- 
garie) pentru plantele de sădită, precum : 
curecliiu (vardă), caralabe, țeleră etc. 
Când plantele din strată suntă mari, tre
bue aerisate ridicândă tablele de sticlă. 
Cine n’are lipsă de multă răsadă, pote 
să întrebuințeze oluri în locă de stra
turi (melegarie). Se potă pune cruin- 
pene în oluri largi de 12—15 cm. și a- 
cestea mai târdiu se strămută într’ună 
castănti călduță la o distanță de 30— 
40 cm.

Trebue adunate mlădițe de altoită. 
Se continuă curățirea pomiloră, la tru- 
pina cărora e bine să se pună gunoiu. 
Trebue gunoite viile. Când neua începe 
a se topi, de multe ori rîturele și agrii 
se acoperă de apă, în care casă apa su
perfluă trebue îndreptată în șanțuri, căci 
la din contră stagnarea ei strică rădăci
nile. Acum e consultă a curăți fenațele 
de spinetă. Decă solulă e desghiățată 
trebue plantată plopi și sălci, grose de 
trei degete, vîrfulu cărora se lasă neas
cuțită. Se începe facerea garduriloră 
de totă specia. In dilele nefavoritore 
pentru alte lucrări, servitorii au să de
rogă, se repareze carăle, jugurile, cu un 
cuveutu tote recliisitele necesare la eco
nomia. Se întorcu bucatele în grânare. 
Economulă de acum îșl câștigă lucrători 
pentru veră, anume: cosași, secerătorl 
etc. fiind-că-i capătă mai eftină. Vitele 
de jugu trebue ținute bine, că acuși so- 
sesce plugăritulu; vacile de a făta ase
menea. Oile totdeauna trebue scose la 
pășune uscată, decă timpulă o concede 
acesta. E consultă a cumpăra în luna 
acesta vite atâtu pentru câșcigă, câtă și 
pentru promovarea economiei. Decă ai 
cucuruză bagă porci la îngrășată în Fe
bruariu. pentru-că ’țl voră răsplăti cfucu- 
ruzulă pe la Sân-Georgiu. Albinele a- 
cumă începu a oua : pănă când deră nu 
împlu cu ouă partea inferioră a 'tablei 
celularie, trebue curățițl fugarii ; cine o 
amână acesta pe Martie, acela va tăia 
dimpreună cu fugarii o mare parte din 
roiulă primă, ceea ce strică seu împe- 
decă roirea. Coșnițele mai înpopulate 
și lipsite de proviantă, suntă de a se 
nutri cu mierea culesă din alte coșnițe.

Cu finea lunei trebue puse la clo
cită gâscele, rațele, găinile. Trebue fiertu 

tortulă și pusă afară la înghețare: fă- 
cendă acesta se albesce și se moie mai 
iute, când apoi numai decâtă se începe 
țăsutulă, pentru-ca să se termine pe 
când are să urmeze timpulă înălbitului, 

bis. și scol.")

Sciri polițienesc!.
Se face cunoscută publicului, că cu 

Sâmbăta de mane, 23 Ianuarie (4 Fe
bruarie), se pune în esecutare disposi- 
țiunea căpităniei orașului, prin care se 
pune capătă cerșitului pe teritoriulă o- 
rașului Brașovă. De aceea e invitată 
publiculu ca deja mâne să respingă cu 
cea mai mare consecință pe cerșetori, 
eventual să-i arete poliției. Ofertele mari- 
nimose pentru cerșetori să se predea 
seu la secția centrală a poliției seu în 
secțiile din suburbii, unde suntă depuse 
în acestă scopă pușculițe de colectată.

Mulțămită publică.
Spre scopulă balului „Retmiunei 

Pompieriloru voluntari din Blașă“, ți
nută în 21 1. c., în sala „Otelului Națio- 
nală“, au incursă ca solvii! și suprasol- 
virl, și anume dela:

1. Es. Sa D-lă archiepiscopu și me- 
tropolită Dr.-Ioanu Vancea 10 fl. 2. Ilus- 
tritatea Sa Br. Splenyi Antal 1 fi. 3. 
Reverend, d-nl canonici Ionă Fechete 
Negruțu 2 fi. 4. Antoniu Vestemiană 1 fi. 
5. Revered. d-nă S. P. Mateiu 1 11. 6. 
Domnii Tirion Buteiu Fauer 1 fi. 7. Mo- 
ritz Bretter propriet. 1 fi. 8. Iuliana 
Manii [văduvă 1 H. 9. Isidoră Albini ofi
cială 1 fi. 10. George Vancea chef R. P. 
V. 2 fi. 11. Teodoră Onișoră notară R. 
P. V. 2 fi. 12.1osifu Salmen chef. R. P. 
V. 2 fi. 13. Petru Solomon comand, sup. 
R. P. V. 2 fl. 14. Moritz Preiser comer
ciantă 1 fi. 15. Iosif Halasz masară 1 11. 
16 Carol Schiissel apotecară 2 11. 17. Io- 
sif Ganz mașinist 1 fl. 18. George Mun- 
teanu profesoru 1 fl. 50 cr. 19. Maria 
Lovi văduvă 2 fl. 20. Dr. Alexandru 
Popă 1 fl. 21. Aronă Deacu profesoru 
3 11. 22. Ignatz Blum comerc. 1 fl. 23 
Dumitru Turcii jun. chef. R. P. V. 2 fl. 
24. Alesandru Velicană jun. pantofară 
2 fl. 25. Dumitru Mărgineană pantofară
1 fl. 25. Enyedi Lajos jude regescă 1 11. 
27. Iacob Abraham mașinistă 2 fl. 28 
Klain Iosif neguțătoră 1 fl. 29. Filip 
Samu neguțătoră 1 fl. 30. Ioan Cristian 
Faură P. V. 1 fl. 31. Aurelă Popa pro
prietară 2 fl. 32 Salamonă Sinberger co
merciantă 2 fl. 33. Basilu Todorană pan
tofară 1 fl. 34. Piti Rațiu propietară 1 fl. 
35. Friedrich Sculler adjunctă R. P. V.
2 fl. 36. Alexandru lansa adjunct R. P. 
V. 2 fl. 37. Isidoră Lieblich neguțătoră 
2 fl. 38. Valeriu Riti P. V. 1 fl. 39. Ana 
Spătariu văduvă 1 fl. 40. Augustiuă Sterza 
cojocară 2 fl. 41. Ioană Ianza cismară 
2 fl. 42. Dr. Schmigelszki profesoru 1 fl. 
43. Nicolae Iona.șă profesoru 1 fl. 44. 
Aurelă Florianu profesoră 1 fl. 45. Ni
colae Popescu profesoră 1 fl. 46 Heinrich 
Bach croitorii 2 fl. 47. Ludovicu Tor- 
nya notară com. 2 fl. 48. Vasilie Costea 
proprietară 2 fl. 49. Tereza Ciaclani vă
duvă 1 fl. 50. Iosifă Scurtă teologu ab

solută 1 fl. 51. Iosifă Ciuciu calfă de 
comerc. 1 fl. 52. Nicolae Vodă învățat.
1 fl. 53. Adriană Nistoră juristă 1 fl. 54. 
Dr. Nagy Albert medică comitat. 1 fl.
55. AVilhelm Goldstein comerciante 2 ti.
56. Petru Santean calfă 1 11. 57, Ida 
Benedek văduvă 1 fl. 58. Natali Roth 
neguțătoră 1 fl. 59. Aurelă Popescu co
merciante 1 fl. 60. Iosifă Vancea pro
prietară 2 fl. 61. Aronă Papiu profesoră
2 11. 62. Șandor llorvath proprietară 1 
fl. Suma 96 fl. 50 cr. Spesele balului făcu 
36 fl. 35 cr. Rămâne venită curată 60 fl. 
15 cr.

Pentru cari prin acesta se aduce cea 
mai adâncă mulțămită din partea Reu- 
niunei Pompieriloră volunt.

B 1 a ș ă , 29 Ianuarie 1888.
Petru Soiomonii, Teodorii Onișoru
comand, sup. notaru si ad. supr.

SCRII TELEGRAFICE.
(Serv. part., ală „Gaz. Transri)

Vîena, 3 Februarie. „Freinden- 
blattri află din parte autentică, că 
cele amintite în scrisbrea unei 
„Corespondențe11, că adecă s’au 
trimisă militari superiori austriac! 
la Berlinu, nu s’au întâmplatei, și 
vorbele puse în gura lui Molke în 
acea scrisore suntu luate cu to- 
tulu din ventil.

Mulțămită publică.
Tuturoră amiciloru și cunoscuțiloră 

cari au luată parte la doliulă nostru 
aducemă sincera nostră mulțămită. 
. Lazaru, și Hat ia Nastusi.

DIVERSE.
Cum se apără viile contra geruriloră 

de primăvară. — In academia francesă 
de sciințe s'a făcută nu de multă pro
punerea. ca în Octomvre seu Noemvre 
să se samene răpită prin vii. Primăvara 
în Maiu. plantele ajungă la o înălțime 
pe peste unu metru, aperândă astfelă 
vițele de frigă. Mai târdiu rapița se 
pote tăia și întrebuința.

Nu e bine a acoperi caii în grajdu. 
O foiă economică americană spune, că 
nu e sănătosu pentru cai să’i acopere 
în grajdă, căci îi face moi seu resfățațl 
și se potă răci lesne eșindă afară la frig. 
Când e geră mare, să faceinu ceva căl
dură în grajdă, der să nu deprindemă 
caii cu țole calde.

Unii repede și bunii mijlocii pentru 
spălarea rufeloră. In ună vasu de 15 
litruri de apă de ploe, topescl 750 grame 
de săpună în mici bucățele. In acestă 
apă caldă adaugi 3 linguri de amoniacă 
lichidă și o lingură de esență de tereben
tină. Amestecă bine și ține rufele vr'o 
6 ore bine astupate cu acestă lichid 
care nu strică de locă pânza. Ori câtă 
ar fl de murdare acele rufe înmuiate 
astfelă. ele se voră curăți aprope fără

d’a le mai freca. Acestă lichid pote 
servi și pentru a doua oră mai adăugen- 
du-i-se câte o lingură de terebentină și 
amoniacă. („Gaz. Săt.“)

NECROLOGU.
Pătrunși de adencă durere vă încu- 

nosciințămă despre re.pausarea multă iu
bitului nostru tată, resp. socru, tată-moșă, 
cumnată și unchiu, a Domnului Anastasie 
I. Safrano, comerciantă, care astădl la 
IO3/, ore a. m. în etate de 83 de ani, 
după scurte der grele suferințe șl-a dată 
sufletulu în manile Creatorului. Rămăși
țele pămentescl ale scumpului defunctă 
se voră ridica Vineri în 22 Ianuarie (3 
Februarie) la 3 ore p. m. din casele sale 
proprii, târgulă flosului Nr. 24, și se voră 
înmormânta în cimitiriulă bisericei gre- 
cescl a S-tei Treimi din cetate.

Brașovă, 20 Ianuarie 11 Februa
rie) 1888.

Zoe, Anastasia, Elena I. Safrano, 
Anastasia și Elena E. Safrano, Constan
tină Sasso, Cleopatra, Elena și Pelasgia 
C. Triandafilides, Iraclie E Mihalovițs, 
ca nepoți de fii.

Carolina văd. Carcalechi, ca cum
nată.

Iuliana St. Mihalovits, ca nepotă.
Steliană St. Mihalovits, N. Trianda

filides, Nicolae N. Lorenty, ca nepoți.
Ioană. Emanoilă, Michailă. ca fii.
Eleftera. Maria, Elena, ca fiice.
Const. I. Triandafilides, Emanoilă 

St. Mihalovits, ca gineri.
Cleopatra născ. Ioannides, Elena 

născ. A. Popoviciu, ca noroi!.
Ciiesulu pieței Brașovii

din ‘2 Februarie st. n. 1888.

n
11
6>

Bancnote românescl . ( 
Argintu românescu . 
Napoleon-d’orî . . .
Lire turcescl.... 
Imperiali.....................
Gălbuii..........................
Scris, fonc. „Albina4* 6°/(1

„ -i n
Ruble RusescI . . . 
DiscontulU ....

r
n

p. 8.44 Vend . 8.46
8.40 „ 8.43

io.- „ 10.02
11.30 11.35
10.30 „ 10.33
5.88 5.92

101.— 102.—
98.- „ 99.—

109.— 110.—
,—8° „ pe anu

Cursulu la bursa de Vîena
din 2 Februarie st. n. 1888.

Renta de auru 5% . . ..................... 96.05
Renta de hârtia 5n;()..................................... 83.25
Imprumutulu căiloru ferate ungare . . 1-18.75
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

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

ostu ungare (2-a emisiune') . . . 124.50 
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostu ungare (3-a emisiune) . - . 103.75 
Bonuri rurale ungare....................................103.75
Bonuri cu clasa de sortare .... 103.75
Bonuri rurale Banatu-Timi^u .... 103.75
Bonuri cu cl. de sortare ......................... 103.50
BouurI rurale Transilvane..........................103.70
Bonuri croato-slavone ..........................103.—
Despăgubirea pentru dijma de vinu un-

gurescu .....................................................99.50
Imprumutulu cu premialii ungurescu . 118.50
Losurile pentru regularea Tisei .<i Sege-

dinului........................................................ 122.75
Renta de hârtia austriacă................................ 78.20
Renta de argintu austriacu...........................80.15
Renta de auru austriacu...............................108.15
Acțiunile bâncei austro-ungare. . . . 868.— 
Acțiunile bâncei de creditu ungur. . . 272.— 
Acțiunile bâncei de creditu austr. . . 269.20 
Argintii —.— GalbinI împărătesei. . 5.97
Napoleon-d'orl............................................. 10.011 2
Mărci 100 împ. germane................................ 6'2.15
Londra 10 Livres sterlinge..........................126.60

Editorft și Redactorii responsabilă :
Dr. Aurel Mureșianu.
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DUMNEZEU E TATALU TUTUROEO.
Novelă.

Fetițele se jucau, câte odată se și 
certau, apoi er se împăcau, căci mica 
Emilia atâtă de drăgălașe și nevinovată 
era. încâtă nu putea să țină multă timpă 
mânia ; er Hortensia se ținea mai cu minte, 
fiindă mai mare, și de aceea trebuia să ’i 
ierte celei mai mici.

Servitorea torcea lângă focă, câte 
odată ațîpea și scăpa fusulă, apoi er se 
tredea spăriată, cu deosebire când micu
țele fetițe îi băgau câte o hărtiă sucită 
în ureche.

Era de cătră seră, — când se deschise 
ușa bucătăriei, pe care intra stăpâna ca
sei. Sărmana, atâtă era de sdrobită și de 
palidă, încâtă abia mai sta pe piciore, 
der era firmă hotărîtă, să nu se culce 
pănă ce nu va veni bărbatu-seu acasă.

După ce înoptâ, dise rugăciunile cu 
fetițele, apoi le culca. Amendouă ador
miră repede. Dormeau așa de frumosă 
îmbrățișate : mâna Hortensiei era încă pe 
plapomă. cuin acoperise pe mica Emiliă.

Orologiulu bătuse 10 ore și mama 
loră încă totă deșteptă era : cetea dintr'o 
carte, cetea câte o foiă, apoi er o mai 

întorcea și o mai cetea odată dela înce
pută, căci îngrijată, cum era, nu putea fi 
atentă la ceea ce cetea.

Vădendă în urmă că cetitulă nu 
merge, lua nisce pânză și începu să cosă 
pentru fetițe.

Era pe la miec|ulă nopții, când se 
culcase: der îndeșertă se încerca să dorină, 
căci nu putea. într’ună târdiu totușu o 
fura somnulu puțină. Der vai și de a- 
celu somnii, era mai chinuitorii, decâtă 
celă mai greu lucru. Avu în somnu neste 
visuri de totă înfricoșate: Acum se a- 
propia ună șerpe mare de patulă feti- 
țeloră. vrendu să le înghiță, — și biata 
femeia tresărea, frecându-șl ochii și întor- 
cendu-se pe cealaltă parte; apoi erășlîn
dată ce închidea ochii vedea casa în flă
cări, striga numele bărbatu-seu , der elă 
nu era nicăirea.

Asemenea visuri o chinuiau necon
tenită. Se ruga lui Dumnecleu să facă 
diuă mai curendă.

Orologiulă de pe părete se oprise 
și elu și așa nu putea sci ce oră era.

Puțină câte puțină, începură a se dări 
ciorile dimineții. Se aurjiau din depăr
tare strigătele păstoriloră, cari eșiau cu 
vitele la câmpu. Se audi apoi și coniulă 
porcariului. la alu cărui audă și lelea Ana 

se deștepta, fugi repede în curte și mâna 
și ea râmătorii în turmă cu ceilalți.

Hortensia și Emilia erau dedate, că 
îndată ce se deșteptau din somnii cereau 
să fiă spălate și peptănate, ca să ’șl potă 
lua dejunulă. Așa făcură și de astădată. 
Oh! căci nu sciau ele că scumpa loră 
mamă numai atunci adormise. Decă ar 
fl fostă bietele fetițe numai cu puțină 
mai mărișore și prin urmare mai deștepte, 
ară fi putută ceti lesne pe fața palidă a 
mamei loră, că ea are mare lipsă de o- 
diclmă.

Sărmana mamă însă se scula, și după 
ce le spălă, le peptenă și le îmbrăcă, le 
flede dejunulă. Apoi pe Hortensia o duse 
servitorea baronului erășl la Olivia.

Mi ca Emilia rămase acasă cu maină- 
sa și se juca cu păpușea, apoi o culca, 
și îi cânta ca să ddrmă mai bine.

Mama era ocupată cu gătitulă mân
cării, căci doră î.șl aștepta bărbatulu pe 
timpulă prândului. Făcu și prăjituri din 
ală căroiă aluată dădu și micei fetițe o 
bucățică, ca să ’șl facă ea de mâncare pc 
sema păpușei.

— Du-te lele Ano și adă lemne de 
pune pe focă, — dise stăpâna cătră ser- 
vitdre.

Servitorea se duse. Afară parcă vor

bea cu cineva; apoi începu a se văeta 
cumplită și veni repede în casă.

— Vai, Domne, Domne! Vai dom- 
nulă nostru celă bună!

— Der ce s’a întâmplată lele Ano ?
— strigă îngrodită stăpănă-sa. — Doră 
nu s’a întâmplată vr'o nenorocire băr
batului meu!

Lelea Ana se văeta mereu, nu pu
teai înțelege ce elice.

Mica Emilia începu si ea să plângă. 
Ea nu scia sărmana că pentru-ce plânge, 
der destulă a fostă pentru ea , să vedă 
pe biata mamă-sa și pe servitore în o 
astfelă de posițiă, pentru ca inima ei fra
gedă și simțitore se se ’nduioșeze și să 
presimță, că s'a întâmplată ceva neo- 
biclnuită.

In momentulu acesta intră Ionă, ser- 
vitorulă, pe ușe și se repedi cu furiă la 
lelea Ană, înfruntând'o că a spăriată 
așa de tare pe sărmana stăpână-sa, cu 
vaetele și cu țipetele ei. Lelea Ana însă 
se bocea mereu și se văeta strigându 
într’ună „săracu domnii nostru11 !

— Nu te mai boci, căci încă-lă pote 
ține Diunnedeu! — o întreiupse Ionă.
— Nu te boci, de par’ că țl-ai pierduta
mintea. (Va urma.)

---- o> -----
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Hârtie de țigarrete
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Erfundrneie V pn^lcy

r IndigoJhl-LackWichse ? 

kJohann PargerW
F A BUR | K 

oifnmenn.iGjyyah se 
L .NlEDtRLACE 
A Staot, SchuIIerslrasse 
NSC/. N°7 ,

eonierțCi și de industrii! sub folio

LE HOUBLON
fabricată francesu

de GAIVLEY A 1IENRY, în PARIS

A se feri de imitațiune.

Acesta liârtiă se recomandă cu căldură 
din partea domniloru Dr. J. J. Polii, D. E. 
Ludwig, D. M. Lippiiiann, profesori dc chi
mie la universitatea din Viena. pentru cu
rățenia sa absolută și pentru că nu are în 
consistența sa nici o materiă stricăciosă;

BOMĂNU,

Avertisment!
VERITABILUL^, ca celu mai es- . 

celentu productu dintre tote, Zj 

INDIG0-0ELLACK-W1CHSB 1
(lacxli de Inru din oleiu-indiK») I 
din cunoscuta c. r. priv. fabrică a lui 
Johann Parger în Viena

I.. Schulerstrasse Nr. 7, \
este provădută pe cutiorele de lemn ti de so
iulu Nr. 3 până la Nr. G, și pe cutiorele de 
metală. cu eticheta originală mai susă im
primată, care este înregistrată la c. r. cameră de

14. Nr. 15G2 ca marcă de protecțiune.
In timpulii mai nou provine vacsu cu falsificarea acestei etichete, și 

adecă în locuia cuvântului inii, care pe etichetele veritabile se află d’asupra 
firmei, stă la falsificate cuventuln ni«<«h« și lipseșce la aceste falsificări adresa 
mea adevărată:

1., Schulerstrasse Nr. 7.
Aceste falsificate conțină uml productu ren. cu totulu fără prenl, și fal

sificatorii au de scopU de a înșela onor, publicu. Pentru aceea se avertiseză 
fiecine de a nu cumpăra aceste imitațiunl fără valore și este rugată de ase uita 
la aceea că fiecare cutie de

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

Onorat ulii publică îșl pote imagina, că unu producții, a cărui fabricau tu 
nu cuteză a adauge firma sa proprie, trebue să fie forte reu. 3,4—2

Hkimoz. -'mimai e 4—f-g—------
â

lAC-fliMiu de i.’ATiyUKTDî 17. mă Boraogir, a PARIS

liberii de milițiă,

care a absolvatu Academia comer
cială, și a făcută praesă la o bancă 

mare, caută angajamentu.
A se adresa la Administrațiunea 

..Gazetei Transilvaniei*-. r,3_2 

ii J i i i ilA ta

Avîst cl-loru abonați!*

Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 
binevoiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de 
pe fâșia sub care au primită diarulu nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou. sg binevoiască a sene adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă.

Administ rațiunea „Gaz. Trans.“

nală 
țulfi

Se deschide abonamente pre anulu 1888
la

AMICULU FAMILIEI, fliaru beletristică și enciclopedicu-literaru — cu ilustrațiunl.— Cursulu XII. — Apare în 1 și 15 di 
a lunei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiunl frumose; și publică articlii sociali, poesie, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
— mai departe tracteză 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 patria și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o oră plăcuta familiei strivite de grijile vieței; și preste totu nisuesce a întinde tuturora indivicjilorti 
din familia o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerațiune pre anulu întregu e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci--lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMANII. Diaru bisericescu, școlară și literară—cu ilustrațiunl. — Cursulu XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2'.b — 3* 2 cole; și publică portretele și biografiile archiereiloru și preoțiloru mai distinși, precum și alte portrete și ilus- 
trațiuni, — mai departe articlii din sfera tuturora sciințeloru teologice și între aceștia mulțime de predice, pre dumineci, serbă- 
torl și diverse ocasiunl, mai alesu funebrali,—apoi studii pedagogice-didactice și sciențilice-literarl ; și în urmă totu soiulu de a- 
menunte și scirl cu preferința celoru din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulu de prenumerațiune pre 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă, ori maree poștali.

Colectanții primesetî gratisă totil alu patrulea esemplaru.
Numeri de probă se Irimilîi gralisu ori-rni cere.

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

anulu întregu

y. r .
—»'

Totu de aci se mai potu procura și următdrele cărți din editura propria:
Apologie. Discusiunl filologice și 

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

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

Cuventărî bisericesc! la tote săr
bătorile de preste anii, de I. Papiu. 
Ună volumă de preste 26 cole. Acest 
opă de 'cuventărî bisericesc’' întrece 
tote opurile de acestă soiu apărute 
pănă acum — avendă și o notiță isto
rică la fie-care serbătore. care arată 
timpulă întroducerei, fasele prin cari 
a trecută și modulă cum s'a stabilită 
respectiva serbătore. Prețulă e 2 fl.

Barbu cobzariulu. Novelă origi
nală de Emilia Lungu. Prețulă 15 cr.

Puterea amorului. Novelă de Pau- 
C. Z. Rovinaru. Prețulă 20 cr. 
Idealulu pierdută. Novelă origi- 
de Paulina C. Z. Rovinaru. Pre- 
15 cr.
Opera unui omu de bine. Novelă 

originală. — Continuarea novelei: Idea
lulu pierdută de Paulina C. Z. Rovi
naru. Prețulă 15 cr.

Fântâna dorului. Noveță poporală 
Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.

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

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

Elă trebue se se însore. 
de Maria Schwartz, traducere 
F. Negruțu. Prețulu 25 cr.

Branda seu Nunta fatală.

de

de

Schiță

din emigrarea lui Dragoșfi. Novelă is
torică națională. Prețuit! 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune is
torică după Waclismann, de Ioanti 
Tanco. Prețulu 30 cr.

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

Hermanti și Dorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantinii Morariu. Prețuia 50 cr.

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

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

Petulailtulii. Comedia în 5 acte, 
după Augustă Kotzebue, tradusă de 
Ioană St. Șuluță. Prețulă 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică 
tinută în șalele gimnastului din Fiume 
prin Vincențiu Nicoră, prof. gimnas. 
— Cu portretulă M. S. Regina Româ
niei. Prețulu 15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Ună volumU de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre
țulă redusă (dela 1 fi. 20 cr.. la 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioană Popă Reteganu. 
Ună volumă de 14 cole. Preț. 60 cr.

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

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

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

Colectă de recepte din economia, 
industria, comerciu .fi chemiă. Prețulu 
50 cr.

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

îndreptară teoretică și practică pen
tru învățămentulu intuitivă în folosulă 
eleviloru normali (preparandiall), a în- 
vățătoriloră și a altorii bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesorii pre- 
parandială. Prețulă unui esemplară cu 
porto francată 1 fl. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămă 
vre-ună opă, întocmită după lipsele 
scdleloră nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îlă și recoman- 
dămă mai alesă directoriloră și înv<5- 
țătoriloră ca celoră 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 Maxi ța fi Popă, profesorii la 
gimnasiulă din Năsăudă. — Manualu 
aprobată prin ministerială de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptulă de 
dată 26 Aprilie 1886, Nr. 13193. — 
Prețulu 30 cr.

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioană Buteanu, 
prof. gimn. Uni! volumfi. de peste 30 
cole. Prețulă 2 fl.

Manuală de stilistică de Ioană F. 
Negruță, profesorii. Opă aprobată și 
din partea ministeriului de culte și in
strucțiune publică cu rescriptulă de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48,518. Par
tea practică forte bogată a acestui op 
— cuprindendă composițiuul de totil 
soiulfi de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința

T.

cătrft preoți, învfi-cu multfi folosi de 
tătorl și alțl cărturari români. Prețuia 
1 fi. 10 cr.

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

Carte conducetore la propunerea 
calculărei în scota poporală pentru în
vățători .și preparandl. Broș. I. scrisă 
de Gavrilfi Trifu profesorii preparan- 
dialu. Prețulti 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarul^ sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericesc! 
forte frumoși! ilustrată. Prețulă unui 
esemplară broșurată e 40 cr., legată 
50 cr., legată în pânză 60 cr., legată 
mai fină 60, 80, 90 cr., 1 fi., în legă
tură de luxă 1.50—2.50

Miculu mărgăritaru sufletescu. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumoși! ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulă unui 
esemplară broșurată e 15 cr., — legată 
22 cr., legată în pândă 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări 
pentru pruncii școlari de ambe secsele, 
Cu mai multe iedne frumose. Prețulă 
unui esemplară e 10 cr.; 50= =3 fior.: 
100=5 fl.

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

Epistolia D. N. Isusu Christosu. 
Prețulă unui esemplară legată și spe
dată franco e 15 cr.

Tipografia A. AiLREȘlANl', Brașovu.


