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Brașovu, Vineri, 12 (24) Februarie 1888.

Milrt de 50 (Ic ani
ala

„GAZETEI TRANSILVANIEI". 
l.âpiiMilu uns., 20 Faurii 1888.

Onorabilă Redaețiinie! Precum 
am urmărită fliarttliî, pană. astăfli 
ați primită din diferite părți mul
țime de adrese de aderință la ju- 
bileulu de 50 de am alu .,Gazetei 
Transilvaniei." atâta dela privați, 
câtă și dela corporațiunl.

Xuîni veți lua deci în nume 
«le rea. nici d-vostre nici onor, 
cetitori, decă ea ca celă mai mică 
voeseu a face verfulă flicentlu:

Duniiiefleu se binecaviute Re- 
«lacțiunea fliariilui, er binevoitorii 
și aderenții lui se-lu protegă!

Vasilie Rebreanu. 
înverâtoru.

Brașovu. 11 Februarie 1888.
Gestiunea bulgară este erășl la 

ordinea flilei. Diplomația rusescă 
s’a pusă în mișcare și propune a- 
cutna Cxi tote puterile semnatare 
ale tractatului din Berlină se 
declare colectivă, că domnirea 
jirințului de Coburg este ilegală, 
pentru că nu corăsjmnde acestui 
tractată.

Guvernulii rusescă a fostă si
gură de sprijinulă Franciei, care 
s’a și grăbită a primi propimerile 
lui. der a putută să conteze și la 
consiințementulă Germaniei, de- 
orece prințulu Bismark a decla
rată în vestitulft său discursft, că 
este gata, a sprijini eventualele 
propuneri rusescl, cari voră ave 
de scopă restabilirea stărei create 
în Bulgaria de tractatulu din Ber
lină. Prințul!» Bismark a «lisă a- 
deeă :

..Decă Rusia, s’ar încerca pe 
cale diplomatică s6 îndemne pe 
Sultanulă la o intervenire, s’ar 
bucura de perfectulă nostru spri
jină.... Amenințările fliareloru ru
sesc! nu ne potă face ca s6 nu 
sprijinimă unu eventuală demersă 
ală Rusiei pe cale diplomatică 
pentru redobândirea influenței sale 
în Bulgaria, căci și pănă acuma, 
ne-amă silită se împlinimă dorin
țele confidențiale ale Rusiei, cari 
aveau aceeași țintă...... ; învitân-
«lu-ne der Rusia oficială ca se o 
sprijinimă în stăruința ei pe lângă 
Sultanulă pentru restabilirea si- 
tuațiunei create de congresă în 
Bulgaria, fără pregetă amu da ur
mare invitării...."

Rusia se ține acum de ceea ce 
a asigurată Bismark și pretinde 
mai întâiu ca puterile se facă unu 
„pasă diplomatică11 spre a pro
nunța mai întâiu ilegalitatea regi
mului actuală din Bulgaria, ear 
pentru casulu că acesta u’ar fo
losi nimicii, Rusia propune inter* 
vențiuuea Sultanului pe temeiulă 
unui mandată europenii.

Este evidentă că, după decla
rați unea cea făcnt’o. principele Bis
mark e nevoită se primescă pro
punerile rusesc!. Succesulft acți- 
unei diplomatice a cabinetului ru- 
seseă depinde prin urmare dela 
atitudinea celorlalte puteri, a Au
stru-Ungari ei, Italiei și Angliei.

(’e răspunse voră da aceste i

puteri d-lui de Giers? Primi-voră 
și ele propunerile lui fără, nici o 
obiecțiune, ori nu? Eată cestiunea 
importantă a momentului.

1,fiarele din Viena . Roma, și 
Londra se pronunță. în modă puțin 
favorabilă asupra cabinetului din 
St. Petersburgă. Ele constată nu
mai ună lucru eu mulțămire, că 
adecă diplomația rusescă a eșită 
din reserva ei și acum se scie celă 
puțină cam ce voiesce. Despre va- 
lorea propuneriloră înseși se es- 
primă înse memoratele foi cu multă 
neîncredere, flicendu că chiar in 
cașul când ar fi primite de tote pu-, 
terile. ele nu voră duce la. nici un 
resultată practică pentru soluțiunea 
cestiunei bulgare.

Der precum ni se telegratîază, 
acostă neîncredere în succesul u ac- 
țiune.i diplomatice rusescl domnesce 
chiar și în cercurile politice din 
Berlină, din care causă au și scă- 
flutu la bursă valorile rusesc!. E- 
sistă adecă, temerea, că probabila 
nereușite a acelei acțiuni va înăspri 
încordarea dintre puteri.

In Viena. asemenea nu au fă
cută o bună impresiune propune
rile Rusiei, der se asigură, că ca- 
binetulă din Viena se va. arăta și 
de astădată câtă numai se pote 
conciliantă. Oficioșii au începută 
inse se facă deosebire între „ale
gerea de principe*1 și „suirea pe 
tromT* a prințului Coburg. Cea 
dintâiu, susțină ei. este legală, 
cea din urină însă nu: decă der 
se va și pronunța Austro-Ungaria 
pentru ilegalitatea domnirei Co- 
burgului. nu ar pute-o face acesta 
așa ca se prejudece dreptului de 
autonomia alu Bulgariei recunos
cută prin tractată.

Cu mai multă francheții se es- 
primă pressa italiană și englesă. 
Diarulă guvernului din Roma 
flice, că ar trebui sS se ’ngrijescă 
și de unu înlocuitor ală prințului 
de Coburg, care se le fiă pe placă 
Bulgarilor^, și esprimă temerea, 
că Rusia, cerendă declararea de 
„ilegalitate11, voiesce se pregătesc» 
numai anarhia. în Bulgaria., ca. se 
aibă, apoi unu pretecstu pentru o 
intervențiune militară. Diareic en- 
glese vedă asemenea in propune- 

1 iile Rusiei o apucătură periculos» 
și nu credii că ele vorfi duce la 
scopă.

Este și ună lucru aprope im
posibilă de a restabili în Bulgaria 
starea dela 1878 pe cale padnică, 
după ce Rumelia este afli unită 
eu Bulgaria și țera are o altă 
constituția. Bulgarii nu voru re
nunța niciodată de bună voiă la 
uniunea, și independența loru. Prin 
pasulă Rusiei se deschide prin 
urmare perspectiva miorii încur
cături și mai mari în peninsula 
balcanică.

Orl-care ar fi der respunsulă 
Austro-Ungariei, Italiei și Angliei, 
soluțiunea. cestiunei bulgare va ră
mâne și mai departe unu mare 
semnă de întrebare.

In astfelu de împrejurări, soi
rile cele mai nouă, ce ne sosescu 
despre concentrarea de trupe fran- 
cese la frontiera italiană, trebuc 
se agite și mai multă opiniunea

publică europenă și simtă de na
tură a-i presenta. în conturi din 
ce in ce mai marcate înspăimen- 
tătorea iconă a unei alianțe ruso- 
francese.

,,România și traclatnifi sen cu Germania”.
„Figaro" din Paris, care de 

câtva tiinpu publică articul! duș
mănoși contra României, a publi
cată și în numerulă său de Joi, 
săptămâna trecută, ună articulu 
sub titlulu de susă, subscrisă de 
ună conte Keratrv, ceea ce a fă
cută apoi pe ministrulă plenipo
tențiarii română din Paris se’i tri- 
metă numitului fliară francesă ur- 
mătorea scrisore:

Parisii, 15 Februarie 1888.
Domnule priinu-redactorti! D. conte 

de Keratry, într’untl articulu întitulată 
„România și tractatulfi ei cu Germania** 
■și publicații în „Figaro** de erl, afirmă 
că de mai multe luni cancelariile arii 
ave cunoscință de unti tractată de a- 
lianță încheiata între Germania și Ro
mânia și ai căreia termeni arii stipula 
chiar efectivulft dmenilonl și cailonl ce 
va da România în casă de resboiu.

Sunt autorisatil se ve declară, că 
acestă informația n'<u e nici cetii mai micii 
femeia și că autorulil articolului din vorbă 
a fostă indusă în erore, atâtă asupra a- 
cestui punctă particulară, câtă și asupra 
tuturoră celoră cari tracteză într’untl 
modă generalii despre România și despre 
Regele ei.

Ve rogil se. binevoiți a face să se 
însereze scrisorea acesta în celu mai a- 
propiatil numără și se primiți, domnule 
primil-redactoră, asigurarea considerației 
mele, cea mai deosebită.

Ambasadorulil Komâniei. 
V. AlcMlialri.

Propunerile Rusiei.
Diarulă guvernului italiană 

„Opinione*1 scrie :
Decă propunerile rusescl ară ave de 

scopil numai delătiu’area jirințului Fer- 
dinandil de. Coburgil, atunci ele nu ani 
afla aprobarea Austro-Ungariei. Italiei și 
a Angliei. Nii-i de ajunsă a. declara pe 
jirințuhl de Coburgil ca. detronată; ci 
puterile trebuc si. inifrijescă șl de unii (ju~ 
renui și de itiiu principe, care si cimrinâ 
Jtitlfjarilor/l.

Cancelarulu germană a <|isil odată, 
că nu e permisii, ca Europa se se a- 
jirindă in flăcări din causa Bulgariei. 
Acestă periculă însă ar fi iminentă, decă 
în locil de a scuti ordinea și liniștea ce 
domnesce astădl în Bulgaria, s’ar lăsa, 
princijiatulil în brațele anarchiei, spre a 
căuta, mai apoi ună jirerest.il jieut.ru o 
ocupațiune militară.

„Norild. allg. ^tg.*‘ flice cu 
privire la noua acțiune diplo
matică :

Astădl este lucru hotărît.il, că nego
cierile ca.bineteloril au începută, prin ur
mare treime să cadă tote temerile, care 
isvoran din Împrejurarea, că situațiunea 
intrase în uml stadiu de stagnațiune.

Vorbi udă despre acțiunea di
plomatică. a. Rusiei cu privire la 
Bulgaria, și despre atitudinea gu
vernului austro-ungarft față cu ea. 
„Pestei* Lloyd“ flice între altele:

In interesuhl păcii ar fi de dorită, 
< a campania diplomatică inaugurată mai

bine si se xădărnicescă in primulit ci stadiu, 
decâtă ca sâ i se concedă se creeze 
complicatiunî jirin desvoltarea ei ulterioră 
și prin consecințele ei, complicațiunl cari 
arii face situațiunea și mai rea, decum 
este ea astădl.

SCIRILE D1JLEL »
O deputațiune constătătore din toți 

directorii instituțiuniloril de comunicați- 
une ungare se duse la ministru ungu- 
rescu de comunicația Baross, ca se-lil 
felicite pentru numirea, sa ca consilieră 
intimă. Ministrulă mulțumindă deputa- 
țiunei accentua „necesitatea de. a se e- 
secuta complecta maijliuirisare ii. adminls- 
trațiunitoriî căilor a ferate. , ceea ce pe 
lângă patriotismulil funcționariloră nu 
jiote fi greu.**

Și totă mai cuteză stăpânirea ungu- 
rescă să nege, când o strîngl cu ușa, că 
nu uneltesce pentru maghiarisare ?

In liitcurescl au fostă arestați cjcue- 
ralulii Maica» și fratele său eoloiielulii 
Maica» în închisorea militară. Amendoi 
simtă acusațl de mari înșelătorii comise 
cu comandele de furnisărl pentru armată. 
Instrucțiunea unneză. și se dice că suntă 
jirote sdrobitdre contra loră. Darea loră 
în judecată au cemt’o chiar oficerl su
periori sub amenințarea, că ’șl dau de- 
misiunea din armată, decă nu se va. do
vedi adevărulă ori neadevărulu acnsațiu- 
nei din partea, pressei. acnsațiime ce 
lovesce greu în prestigiuhl armatei.

In același timpii pcueraluln Anifhc- 
lescu, care încă a fostă acusatu rle pressă 
de același lucru, aducenclu-se afacerea sa 
jiănă și în desbaterea corpuriloră legiu- 
itore trecute, și-a. dată demisiunea din 
armată îndată ce a văcjută — cum se 
dice — întorsătura seridsă ce a luat’o 
afacerea frațilonl Maican. „Monitorulă 
Oficială" a. și publicată decretulă de 
primire a demisiunei ca o grațiă pentru 
generalultl Anghelescu, în considerația 
meriteloră sale câștigate pe câmpulil de 
răsboiu.

» •
Pentru serviciile aduse magliiarisării 

au primită răsplată nngiiriscă de câte 50 
fl. dela ministrulă Trefort preoții gr. or. 
Ioană Mircea din Lemeșanii, Grigore 
Curea din Peusa, Ionii Jorja din Bălană, 
George Olarii din Ciumei »a, și George 
Olarii din Jlehas-Nyarlo.

Voră fi ținuți minte sfințiile, loră.

Biifjetulă ministerului română de ris- 
boiit, pe esercițiulă 1888—89, este mă
rită cu peste ună milionă de lei, care 
este necesară jientru sporirea de. trupe 
ce se face pe dina de 1 Ajirilie, spuue 
„Națiunea**.

* 4c *
Ni se scrie din valea Bârțfăului, că 

ema în acele părți e de totă grea, ză
pada. a ajunsă la munte o înălțime de 
*2 metri. Lipsa de nutrețil e simțită.

Precum ni se comunică totă de 
acolo, t.ergulil de vite diu Bistrița, ce 
s’a începută în 16 și a durată pănă la 
21 Februarie n., a fostă bine cercetată 
de vendătorl, slabă însă de cumpărători 
și prețurile au fostă .și mai slabe.

Dujiă ce directoruhl teatrului nnțpi- 
rescă- din Jlcsitt luă lumea, ‘n capă, jlă- 
sându-șl o parte din membrii familiei a- 
colo, ea amanetă jientru datorii, pentru

jirerest.il
jieut.ru
hot%25c4%2583r%25c3%25aet.il
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ca se nil rămână chiară eu totulă nefo- 
losită edificinli! teatralii, ridicată la po
runca lui Banfly-pașa în contulă bieți- 
lort! contribuabili: s'a publicații pe dina 
de 16 Februarie c. concursă pentru o- 
cuparea postului de directorii teatralii. 
Nu s'a aflată îuse dintre directorii tea
trali nici unii concurentă. Se elice însă, 
că in lipsa unui asemenea directorii, fii 
primită in teatru unii ventrilogil. cu nu
mele Boszko .lAzsef.

* *
Ln 7 (19) Februarie a fostă o fru- 

mosă serbare a tipografiloră și culegă- 
toriloril tipografi din Brașorii. Pela a- 
nulil 1840 întemeiaseră tipografii de aci 
o reuniune de ajutorare reciprocă în 
casă de bolă. Mai târdiu s’a întemeiată 
apoi reuniunea tipografiloră din Ardealtl, 
Bănată și Țera ungurescă . alil cărei 
scopil e nu numai ajutorarea în easil de 
bolă, ci și ajutorarea celonl fără lucru, 
nenorocițiloru. neputincioșiloril. văduve- 
lonl și orfanilonl. Reuniunea din Bra- 
șovil j’a unită deci cu reuniunea cea 
mare cedându-i și averea de 15(X) fi. 
In dina amintită deci reuniunea de aci 
și-a serbați! jubileulil de 40 ani de esis- 
tență și totdeodată s’a și disolvată. Pe
trecerea a constată din banchetă și 
<lanțu.

Corespondența „Gazetei Transilvaniei".
la școla confes. din Bonio-Tilia și școla 

de fetițe de stată din ll.-Prtindă, scald commialâ 
în il.-Tilia.

Onorate cl-le Redactorii! Pe la înce- 
putulă lunei curente s’a ținută esamenu 
de ernă cu copii dela școla confes. cu 
2 învățători din B.-Tilia. Esainenulă în 
ambele clase a foștii îndestnlitoru, ba 
fără a esagera. esprimândi! numai păre
rea celoru presențl. a fostă chiar bunii, 
ceea-ce numai spre laudă pote servi d-loru 
învățători și spre îmbărbătare spre viitorii. 
Ceea ce a lipsită și pe viitorii dela nici 
unu esamenă n’ar trebui să lipsescă, e 
publiculă ascultătorii.

Ce e drepții au luată parte câțiva 
învățători dela școlele din B.-Prundă, nu 
a luată însă parte senatulu .școl. confes. 
carele în primulil loch e chiămatu să fiă 
de față, nu au luată parte părinți de-ai 
copiilortl școlari. cari niciodată nu ar 
trebui să lipsescă dela astfelă de oca- 
siunl. Și ca pe viitorii se se încunjure 
astfelă de erori, ar trebui ca esanienele 
încâtil s’ar putea să se pună și să se 
țină în Dumineci seu dile de serbătore 
când potă lua parte și țăranii muncitori, 
er mai pre susu de tote ținerea esame- 
iiuliii să fie publicată credincioșilor^ în 
biserică, căci să nu'șl presupună cineva, 
că decă Coniisarulu delegată din Năsăudu 
ori directorulă școlară cunosctl ejiua pusă 
pentru ținerea esamenului. o șcie acesta 
și totil poporali! din sată. Apoi într'altă 

vreme se nu’șl presupună doră cei com- 
petențl. că nu e trebuință ca la esamene 
se ne îmbuldescă toți opincarii. căci pote 
nu înțelegi! și pricepu tote cele ce se 
audă și pertracteză acolo, și e destulă 
decă Suntă de față comisarulă, directo- 
rulă și învățătorulă ceea-ce nu odată 
s’a putută vede — fiindă și așa esame- 
nele • după cum mulți credit nu mai 
nișce formalități! ? . . .

Se pote se aibă și drepți! credendă 
astfelă. der după a. mea părere simt tare 
greșiți cei ce ară aluneca în astfelă de 
credință.

Căci tocmai opincarulil e celă ce are 
niai mare trebuință ca se între câtu mai 
desă în școla, fie peste ană se audă ciun 
și ce prelege învățătorulă, fiă mai alesă 
cu ocasiunea esamenului când pentru copii 
e o serbătore .și nu mai puțină și pentru 
părinți și pentru fiecare opincară din sată 
ar trebui să fie totil astfelă.

Apoi numai întrândă opincarulil câtu 
mai desă în șcdlă se va convinge, că a- 
colo numai lucrări bune și folositore lui 
în vieță se învață, și numai așa îșl voră 
îndrepta părerile greșite ce mulți le mai 
au încă despre șcdlă, precum și că ce e 
pricina de cei negligenți dintre părinți 
simtă astrînși de a’șl trimite copii la școlă, 
și când nu o tacă acesta simtă apoi chiar 
pedepsiți.

Pe la mijlocul ă lunei curente s'a ți
nută esamenu și la scolii de fetițe de 
stătu din B.-Prundă, că cum a fostă esa- 
inenulă la acesta șcdlă nu e trebuință 
se o spună, când cti toții șcimă că me- 
ritulă unui esamenu la scdla de stată cu 
elevi de alte naționalități decâtă cea un
gurescă stă. întru aceea de a arăta pu
blicului pană unde merge desteritatea 
copiilon! de a gângăvi în limba ungu
rescă câteva cuvinte lorii neînțelese. Și 
decă institutorului seu institutdrei i-a 
succesă acesta, progresiilu e mulțăinitoră, 
ba pote e și remunerată din partea mi
nistrului de instrucțiune că, vedl Domne, 
a. documentată progresă în lățirea ideei 
de stată ungurescă, adecă în maghiari- 
sare. Ceea-ce însă îmi iau voiă de a 
spune e: că jumătate din elevele ce ffec- 
venteză școla de stată din B.-Prundă 
simtă Românce, cari cu timpulă von! fi 
c-hiămate de a fi crescetdrele generațiu- 
nei viitore românesc!, ceea ce părinții 
atâtoră fetițe nu ar trebui se-o nesoco- 
t.escă. Cum și ce felin de educația pot 
se primescă fetițele române în o astfelu 
de șcdlă. fiă ea bună ori greșită, nu mă 
amestecă, e destulă când amintescă că 
o primescă în limba lori! neînțelesă și 
în o direcțiune care nouă — din punct 
de vedere românesei! — numai de folos 
nu ne pote fi. Abstragendă dela aces
tea. scimă cm toții că basa unei bune 
cresc-erl e moralitatea și c-ă tdtă cresce- 
rea lipsită de o atare basă e ilusoriă. 

tară nici uni! teiueiu și nefolositori'. Cu 
durere viu a constata - abstragendă 
de altele — că chiară acesta basă lip- 
sesce dela seola de stătu din B.-Prundă, 
studiulă religiunei fiindă cu totulă escliis 
dela acesta scolă. celă puțină esamenulă 
me face si? o constată acesta. Gândes- 
că-se Românii biuesimțitorl la urmările 
ce vomă ave trimițendă copii la scoli 
lipsite de basa moralităței și unde este 
ignorată învățarea eunoscerei D-deului 
nostru, care cu o mână așa de puter
nică ne-a protegiată și ne va protege !1

— Nu peste multă se va împlini o 
jumătate do ană. de când în comuna 
B.-Tiha se află scolă comunală, acolo 
unde avemă șcdlă confes. cu 2 învăță
tori cualificațl și edificiu școlară de pe
tră și ajustată conformă recerințeloră 
moderne de scolă.

Că cum și a cui e vina de cu tote 
acestea avemă scolă comunală în sată, 
fiindcă istoria e lungă îmă voiu permite 
de-a o descrie cu altă ocasiune: de astă- 
dată amintescă numai atâta, ca vina e 
cu totulă în altă locă. decâtă unde se 
încercă unii a-o arunca.

Destulă că în comuna B.-Tiha avem 
șcdlă comunală, respective ntunai învă
țători! comunală, carele acum de o ju
mătate de ană trage salară grasă de 
46(1 fl. anuală din visteria comunală și 
de pe spinarea contribuitoriloru. cari 
n’ati avută și n'au trebuință, de o atare 
șcdlă, — din motivulă numai că con
formă dorinței puternicilon! dilei dorine 
în comuna B.-Tiha. dedrece scolă pre
cum și școlari nu are !!

E forte durerosu. cândă fotă se 
mai află dăscăli români, cari umblă după 
astfelă de stațium și din bună voiă se 
facă uneltele răuvoitoriloră noștri și 
ghimpele conaționaliloră săi.

— barț/diiaaitb'i. -

Uneltiri contra generalului Doda.
,.Foia Diecesană” dela 7 (19) 

Februarie ne dă pe scurta infor- 
inațiimT despre niscc uneltiri și 
încercări de presiune făcute asu
pra generalului Traiaim Doda. Etă 
ce ne spune foia din Caransebeșu:

Procesulă pentru calumniă intentată 
de d-nii judi dela tribunalulă regescă 
din locă Carol Szabo și Ioană Scherff, 
apoi de apotecarnlu I. F. Aluller contra 
unui funcționară subalterni! dela procu
ratura. regescă. totă din locă. strămutată 
din oficiu cn vre-o câteva dile mai îna
inte la Timișora. cu numele Franciscă 
Habit. s'a pertractată și decisă Mier
curi în 15 Februarie nou la județuli! re
gescă cercuală din locă cu condamnarea 
inculpatului la încliisore de o lună și la 
o amendă de 50 fl. în bani, respective 
5 dile încliisore. Starea lucrului este 
următorea :

Numitulă Habit, uni! individă plină 
de datorii, infesta și molesta necontenită 
de mai multă timpi! pe d-lă generală 
Traiană Doda comunicându-i, că în par- 
tidulă liberală din locă s ar fi făcută uni! 
complota! contra d-lui generală ca se-lă 
vexeze, să-lă amenințe și insulte publică 
pană atunci, până'când se va disgusta cu 
totulă de a mai locui în Caransebeșăși a mai 
conduce comunitatea de avere, care. în ca- 
siilă mutărei d-lui generală din Caransebeș, 
ușori! va deveni sub influința decidătdre 
a matadoriloră partidului liberală. Cu 
executarea acestui plană diabolici! este 
insăreinată elă, Habit. Der decă d-lă 
generali! îi dă o sumă ore-care de bani 

se vorbea de 180 fl. elă nu va exe
cuta planiih! din cestiune. D-lă generală 
a ignorată la începută tdtă pornirea, a- 
cestui individă der mai în urmă devenind 
elă totă mai mnlestătoră. insultătorii și 
agresivă, d-lă generală fu constrîusă a 
umbla pe stradă totdeuna încinsă cu re- 
volverulă umplută și a face în fine ară
tare la procuratura regescă.

Bărbați mai tineri români din locă 
cerenclă lămuriri, respective sat.isfacțiuw 
asupra acestoră porniri ale lui Habit, a- 
juusil în corni! de capră, cum dice Ro- 
mânulă. designa în linia prima cu sigu
ranță pe apotecarnlu din piața mare F. 
T. Muller și pe alțl domni dela tribunală, 
pe cai! înse nu i-a numită cu numele, 
de urditorii complotului pretinsă. Tn dina 
de pertractare înse. Habit se apera după 
maxima veche: quod fecisti. nega ceai 
făcută tăgădues^h Der în fața fasiuni- 
loră sdrobitore ale martiniiloră fu con
damnată pentru calumniă la pedepsa de 
mai susu. Culisa acesta, descrisă câtă 
se pote de scurtă din lipsa spațiului, de
venise celebră în Caransebeșă .și ea a 
ținuți! încordate spiritele mai multe săp
tămâni.

Stupăritulii.
Voila. Ianuarie 1888.

(Urinare

In fața acestui curentă, ce facemă 
noi Românii?.. Prea puțină, de totă prea 
puțină., ca să nu dică chiar nimici!. Nici 
nu altcum, par'că noi trăimă în „Canaanulu 
fericiriloriV, par'că noi avemă de tdte, 
nu ne mai lipsesce nimici!, stupăritulă 
la noi pare a fi uni! ramă de batjocură 
ah! economiei, carele nu merită nici o 
atențiune, uitândă de frumosele venite, 
ce le putemă ave din acela, decă se 
cultivă într'uuă modă rațională și ame- 
surată descopeririloră celoră mai nouă, 
de cari noi audindă ,și vedendă — trebue 
se ne nimimă.

Ore Românului se-i fiă dată se se 
amărască numai cu holercă puturdsă ji- 
dovescă si se nu se îndulcescă cn mierea 
cea delicată, mai cu semă în lungile pos
turi, în cari abia îșl tîrăscă vieța de pe 
o di pe alta cu nutreminte rele ,și ne
potrivite ?!

Ore copilului de Română se'i fiă
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Anulu 1(4 după Clirist,

Cartea III, Grădina palatului Zarmiz-Edanuiiii.
Afară de aceste trei părți comer

ciale, mai era. în fundă, tîrgulu de vite 
și de lierestrea și apoi quartalnrl popu
late cu case de cetățeni avuțl și de 
preoți, și altele sărace, cu bordeie, case 
rădicate într’un pară, ca la sate, chilii, etc.

In generală forma locuințeloră era 
simplă, cu uni! singură cată, de petră 
seu de bârne, și erau caracteristice prin 
înaltele loră învălitorl aprope cilindrice 
și țuguiate. Erau și unele cu două ca
turi : celă dintâiu de petră și celălaltă 
de scândură. Palatele erau cu trei seu 
chiar cu mai multe rendurl, cu turnuri 
înalte, cu feltî de felă de adause și ștre- 
șinl ciopljte, căci în templăriă sciau forte 
multe. Peste totă grădini mari, locuri 
virane și cișmele din belșugă. Temple 
deasenieni.

In mi j locul ă tutiiroră acestora se 
înălța marele paiață alt! Regelui : Zat- 
miz-Edantilu.

Pusă într'o grădină de bradl, elă 
era de jură împrejuri! încungiurată cu 
plopi subțiri și lunguețl, la rădăcina că
rora, pe o urzelă de scânduri, se întindea 
laurusca și edera cu o rară îmbelșugare. 
Tote eșirile palatului dau în acesta gră
dină.

Totă ce arta timpului sciuse se al- 
cătuescă mai mândru .și mai năsdrăvanu 
se desfășura aci eu prisosi!. Cărările și 
cărăruile erau așternute cu nisipă roșu, 
măruntă și mole, scosă de sub albia 
Streiului și bătătorită pe ună fundă 
de cenușă, ca iarba se nu încol- 
țescă niciodată pe ele. în drepta și 
în stânga se urmau . schimbându - se , 
pâlcuri de bradl, prinse în jttrar'î de 
lemnă-cânescă ca în nisce vase verdl și 
brazde întregi de crini, care de margini 
erau strânse de câte imă rândă de stân- 
jenei. Apoi, pe nenumăratele părae ce 
veneau din munții vecini și din apa 
Streiului, treceau punți de lemnă aco
perite de colo pănă colo de ederă și pe 
micele lacuri, ce formau, creșcea nnfăiulă 
cu priință, rădicândă capulă galbenă spre 

crăngile de răsură, ce cădeau încărcate 
de flori spre fața apei. In fundurile gră- 
dinei trăiau libere capre sălbatece, co
coși și găini de munte, cocori, bibilici 
(meleagridele), șoimi, etc. și pe lacuri 
totă poporuh! bălțiloră dunărene : lebede, 
cucove, baghițe, pescari, etc.

Aci trăise Longină, când fusese pen
tru întâia dată adusă în Zarmizegethuza, 
mirată și încântată de splendorile acestui 
raiu. și aci avea să reîntâlnescă pe Do- 
cliia. care-i făgăduise se-i aducă otrava, 
sera, după răsărirea lunei. lângă peșteră.

X.
Ndptea venise de multă, și luna lu

mina, rece .și gânditbre, turnurile Zanui- 
zegethusei. Albă ca de marmură, ea 
sosea pe cernii! Daciei dintr o depărtare 
polară, în care ghețurile păreau a-i fi 
sorbită totă căldura.

Era cesulă de odihnă ah! naturei. 
întrega fire mnntenescă adormise, și îm
părăția liniște! adusese ună felă de so
lemnitate de pustiii; care oprea aventuli! 
în inimă și graiulă pe buze. Umbrele se 
ascundeau pe după lucruri se nu le prindă 
lumina și apele deabia mai sunau în al
biile lori! prundiiite. Nu adia ventulă, 

nu pica f'runda. La rare intervale câte 
o lebedă pe lacuri tresărindă, îșl scotea 
capulă de sub aripă și. întindendu'șl 
gâtuliî. țîpa ... Ună fiori! lungă trecea 
prin vietățile deșteptate și curendă erășl 
totulă reintra în tăcere.

Singură. Dochia aparii la o cotitură 
de diurnă, în bătaia lunei, mergendă cu 
pasulu încetă și sfiindn-se par'că să nu 
deștepte firulă de ierbă ce-lă atingea cu 
haina. Era învăluită totă în cuta, unei țe
sături de cânepă subțire și firă. pe care 
șl-o strîngea pe umeri ca se n o pătrundă 
umedela serii. Ea se oprea aprope la 
fiăcare pasă și asculta...

Pornise înadinsă mai de neme. ca 
se fiă înaintea loră la peșteră: der 
îșl cunoscea fratele : de sigură, elă era 
acolo cu multă înaintea ei. Ajunse în 
sfârșită unde trebuia se a jungă. Celălaltă 
nu venise.

Atunci se aședâ pe scannă și aș
teptă.

Privi la lună și luna se uita adencu 
în ochii ei. cu privirea ei clară de astru. 
Zeulă Mea era deulă taineloră, și în se
nina lui simbolisare îlă înțelegea .și-i era 
mai cu dragă decâtă chiară Sorele.

în sufletulă Docliiei era o pâclă 
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dată să se nutrescă numai cu cepă de 
„cumpărată1-, cu „muștaril*-, și alte mân
cări rele și nenutritore, încât ti când se 
presenteză la scoli e numai o sterpi- 
tură ; er când ajunge la anii miliției e 
numai unii scheletil în locti de a 
gusta mierea cea sănătosă și nutritivă?? 
CredCi. că ar fi timpuhl să ne tredimu 
din letargiă !

Ba ce e mai multă, în multe locuri 
chiar și lumina în case se produce prin 
opaițe, ardendă adecă nește feștilă în 
unsore de slănină (clisă') seu altceva, din 
care ese unii fumu înecătortt, carele pare 
că strigă răsplătire la carii, — în locTt 
de a arde lumini de ceră — cari nu co- 
rupă aertilă — și de cari cifltivândă 
stupi ar ave din abundanță, seu tiindă 
cera mai scumpă se o vendă și să’șl 
cumpere petrolen. carele e și mai ieftină 
și lumineză casa și mai bine; der nici 
dec-iun să nu produc.emă lumină încă 
tolu ca popotele rămase îndărătă.

Românii noștri, în locă de a cultiva 
stupi, din cari apoi să-și indulcescă și 
lumineze casa, să'sl plătescă batănl con- 
tribuțiunea din venitulil loră. seu se-șl 
împace multe alte neajunsuri de cari se 
tânguiescă dîlnică — ce prea ușoră ar 
pute face uefiindil înpreunată manipula
rea stupilor cu nici o greutate, - mai bine 
îșl vendă purcelulă și bucatele din gura 
copilașilortl pe prețuri de batjocură, ca 
se se scape de câte și mai câte năcasurl, 

preeând alții mai prevădetorl tragă 
sute și mii din stupărită. - E deci tim
puhl. ca preoții. învățătorii și toți câți se 
intereseză de sortea poporului nostru, se 
se apuce cu totdinadinsulă a lăți stupări- 
tulu rațională câtă se pote mai multă si 
între poporalii nostru.

Nu se pote aștepta ca poporulă 
să facă ce nu scie și ce 11'a vedută. Aci 
e treba cărturari] oră dela sate a pre- 
merge cu esemplulă; trebue să vedă o 
stupină - două bine întocmite, er în aces
tea să vedă și manipulațiunea, și atunci 
de sigură vedendil și poporulă, că lucru 
puțină .și ușoră aduce venite frumose, se 
va pune și elă pe lucru fără pregetă.

Se va obiecta pote, că cum să se 
facă începutulă, căci „totă începutulă e 
greu.1- decă omulă n’are cunoscințele de 
lipsă în ramulă stupăritului ? Răspunsul ii 
aci este forte lesne de dată, cu atâtă mai 
vertosă, căci sciută este, că nime nu s’a 
născută filosofii, astronomii etc. prin ur
mare cliiar nici stupară. Omulă trebue 
să cerce, să învețe din di în di, și numai 
se pomenesce că și scie.

Se înțelege, că spre scopulu acesta 
se recere ca să aibă la îndemână unele 
îndrumări și respective cărți de specia
litatea acesta, afară de aceea se mai ia 
parte la cursuri de stupărită, se vedă 
cum manipulez» cu stupii alțl stupaii mai 
destrii — și în cele din urmă se pună 
în pracsă cele vedute și învățate. Așa 
se face începutulă, și așa pe încetulu se 
cultivă omulă și în acestă ramă produc
tivă și folositorii.

(Va urma).

întâmplări diferite.
Focu. In Cliirperă, comit. Sibiiului, 

suferi locuitorulă Pițigoiu lonu o pa
gubă de 43 fi. 50 cr. prin incendiu. 
In Avrigu a arsă grajdulă lui Gligore

Ranga. — In Neduși, comitatulă Ter
narei mari, arse șura lui George Glock- 
ner. Se dice că șura făcea numai 40 
fi., der era asigurată pentru 150 fl. Bă- 
nuițl tiindă că însuși Glockner șl-a pusă 
focă, judecătoria de cercă din Agnita 
îlă aresta.

Osendițl. bl 16 Februarie n. tribu- 
nalulă din Bistrița a judecată pe uci
gașii lui Jantei Kahan. Amendoi acu- 
sații principali Georg Gebe și losef 
Kovaes, au negată cu tenacitate. Sen
tința pronunțată, la 18 Februarie, fit: 
Georg Gebe, Tosef Kovaes și losef 
Szabo se condamnă, pentru crima de o- 
moră premeditată, la încliisore pe vieță ; 
Herman Leib la 12 ani, Simou Kalman 
și Hirscli Iser la 10 ani, Ignaz Neumann 
1' ani încliisore; pe lângă acesta toți 
acusații au să restitue solidară banii fu
rați în sumă de 12.L23 fl. și clieltnelile 
procesului.

Mâncată de lupi. Fata de 18 am a 
morarului din Iszo, comit. Neutra, a 
fostă mâncată la 8 Februarie de lupi pe 
hotarulă comunei. Resturile corpului ce 
s’au găsită au fostă înmormântate a doua 
di asistândă și poporalii.

Literatură.
..Candela ", foiă bisericesc»-literară, 

apare odată pe lună în Cernăuți. Re
dactorii primară responsabilă : Protopres- 
biterulă Artemiu Berariu. Cuprinsulă nu
mărului 2 dela 1 Februarie este urmă- 
torulă : Psihologia în însemnătatea ei pen
tru deșteptarea, cultivarea și înaintarea, 
vieței religiose îunnare); Omiliile s-lui 
Ioană Chrisostomă la epistola cătră Ro
mani urmare ; Predica despre necesita
tea învățământului religionară. de Dr. 
Em. Voluțchi: Cronică. Mai simtă încă 
două articule rutenescl.

„Familia", diară beletristică literară, 
apare în Oradea mare în fiă-care Dumi
necă. Redactoră responsabilă: Iosifu 
V/dcami. Nr. 6 dela 7 (19) Februariu 
conține: Mama Zpoesiă), de Iosifu Vul
canii ; Visă și realitate, de Măriora Z. 
Petrescu; Lăpușneanu, dramă de Iuliu
I. Roșea (studiu critică comparativă, de 
N. Cli. Quintescu); Nunta lui Figaro, 
comedia în 5 acte, prelucrată de N. A. 
Bogdană; Din vieța de Bucureșt i; Di
verse etc.

ULTIME SC13M.
Nova Reforma află, că guver- 

milft rusii a avisatii 30 milione 
ruble spre scopuri militare pentru 
Varșovia și Skiernevice. Pregă
tirile <le resboiu se cjice. că se făcu 
cu mare zel ti.

După o soire privată din Var
șovia, generalulti Gurc.o a primită 
comanda supremă peste corpulft 
de observațiune la granița austriacă

cu eartierulu principalii în Krze- 
micniec (Podolia rusescă.)

Guverimlu belgiană iiinilă in
terpelată în camera ileputațiloră, 
decă e adevărată scirea despre o 
încheiate de tractate intre Belgia 
si o putere streină, ministruln de 
esterne. a respunsu. că Belgia n'a 
încheiată nici ună tractată, deo- 
rece ea remâne fidelă obligainen- 
t.eloru sale de neutralitate, și nici 
n'a încercată nici o putere se in- 
tluințezc asupra Belgiei. Ministruln 
a fostu felicitată.

Telegramă part, a „Gaz. Trans."
AradU, 22 Februarie. Adunarea 

constituantă a Reuniunei femei- 
loru române din Aradu și provin
cia s'a ținută și s'a încheiată în 
cea mai bună ordine. Comitetu
lui interimală și președintei li s'a 
dată cuvenita satisfacțiune prin 
realegerea loră făcută cu mare în
suflețire și votândă Presfinției Sale 
Domnului Episcopii diecesană mul- 
țămită protocolară.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, alu „Gaz. Trans.1;
Berlină, 23 Februarie. Ac|I tni 

scăthitîi )i(»t forte tare miorițe ru
sesc/. Acesta se ia ca dovadă, că 
este motivată neîncrederea publi
cului în succesulă acțiuuei diplo
matice începute. E naturală, că 
zădărnicirea ei. pote intenționată, 
va aduce cu sine o încordare și mai 
mart între puteri.

Roma, 23 Febi •uarie. EsercitoV 
organulă oficială militară, anunță 
că este deplină adevărată scirea, 
cmncă batalioncle francase, ce s'au 
reîntorsă din Tonking, au fostu 
eșalonate (așeclafe) dealunpulu ipaniței 
itatiane. Guvernulă italiană este 
pe deplină informată despre <iră- 
mddirea de materială de resboiu din
colo de graniță. Măsurile acestea 
ale Franciei suntă nejustificate 
prin atitudinea Italiei.

Varșovia, 23 Februarie. Consi
derabilele procurări de prorisiuni de 
cereale continuă. In Iiubno brutăriile 
militare suntă ocupate cu facerea de 
mari cantități de pesmeti.

San-Remo, 23 Februarie. Ați- 
țarea tusei a mai slăbită, cu tote 
aste din când în când are tuse. 
Apetitulă e mare și mănâncă bine. 
Când nu șede în pată e mai bine 
dispusă.

PariSU. 23 Februarie. In pro- 
cesulă contra lui Wilson, ape-

rătorii ijicit că nu esistă nici o 
lege, care să podejisescă pe per- 
sonele ce'și vendu influința.

DIVERSE.
Vorbirea insectelor». Ună învățată 

euglesă a făcută o descoperire uimitori-. 
Muscele, după densuhl. ară ave o vor
bire, unii limbagiu ală loră propriu, pe 
care nu’lă potă aurii urechile omenescl, 
der îlu înțelegă bine celelalte insecte. 
Nu e vorba de sbârnăitulă insecteloră, 
pe care-lă andinul adesea și care e pri
cinuită de. repedea mișcare a aripeloră 
lorii, ci de nisce sunete deosebite, care 
întoi mescă o vorbire, ună mijlocii d’a 
se înțelege. Acestă descoperire a fostă 
făcută prin microfonă. Se scie că mi- 
crofonulu face ca sunetele cele mai mici 
să fiă audite. precum microscopultl mă- 
resce obiectele pentru ochi. Experimen- 
tatorulă a pusă o muscă pe una din tă
blițele instrumentului și sgomote diverse, 
se audiră ; ele erau deosebite de sbîr- 
năirea aripeloră și semănau cu nicheza- 
tuhl unui cală în depărtare.

din 23 Februarie st. 11. 1888.

Trenii poștalii împresurată de zăpadă. 
Diarulu din Triestă „Mattinou spune, că 
la stațiunea Lemgenă între Landecu și 
Bhidențti a foștii împresurată de zăpadă 
unu trenă poștală întregii. 746 de lu
crători simtă ocupați cu desgroparea 
trenu Lui.

Cursiulft pieței Brașovft
din 23 Februarie st. n. 1888.

Bancnote românescl . Cump. 8.55 Vând. 8.58
Argintă ronntnescă . „ 8.48 8.50
Napoleon-d’ori ... „ 10.02 „ 10.05
Lire turcescl.....................  11.32 „ 11.37
Imperiali........................... 10.32 „ 10.37
Galbini.................................... 5.88 .. 5.92
Scris, foue. „Albina*1 6° 0 101.— 102.—

r n r °(.i o ți 98. — }. 99.
Ruble Rusesci................. 107.— „ 108 —
Discontulă .... 6' 2—8% pe antx

Cursulu la bursa de Viena

Renta de aurii 4” ., . . ................... 33.60
Renta de hârtia 5".n.................................. 82.75
Impruinutulu căiloril ferate ungare . . 147.50
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostil ungare 1-nia emisiune > ... 94.
Antortisarea datoriei căiloru ferate de

ostu ungare (2-a emisiune . . . 123.75
Amortisarea datoriei căiloril ferate de

ostu ungare i3-a emisiune ...
Bonuri rurale ungare............................ 104.—
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.50
Bonuri rurale Banat u-Timișu .... 103.60
Bontul cu el. de sortare ........................103.60
Bonuri rurale Transilvane................... 104
Bonuri croato-slavone ............................ 103.25
Despăgubirea pentru dijma de vinu un- 

gurescu ...........................................
Imprumutulu cu preiniulu migurescu . 119.15
Losurile pentru regularea Tisei și Sege-

dinului.......................  122.50
Renta de hârtia austriacă................ 77.50
Renta de argintii austriacă .... 78.95
Renta de auru austriacă...............108.35
LosurI din 1860 . ... .... 132.75
Acțiunile băncei austro-ungare. . . . 857.—
Acțiunile bănc.ei de credită ungur. . . 269.25
Acțiunile băncei de credită austți . . 267.80
Galbini împărătesc! ... ... 5.98
Napoleon-d’orl ....   10.03
Mărci 100 împ. germane........................ 62.25'/,
Londra 10 Livres sterlinge....................... 126.95

Editorii și Redactoru responsabilii;
Dr. Aurel Mureșianu.

nestrăbătută de minte. Ura pe unii omă 
și-lă iubia. Iubia pe altului .și-lă*ura. Fu
sese scăpată dela morte de ună străină 
și ea îlu atrăgea în gura morții. Longină 
și Decidav....

Și ca și acum ai lăsa lumina unei 
facle în întiuiereculu nepătrunsil ală rîpei 
Kogeonului și ai iede cliinulil apeloră 
torturate, așa rada liuiei pătrunse în su- 
fletulă ei și i-lă lumină.

A !... îi fii frică.
Der când se apropiă desnodăinen- 

tiilă ori cărei tragedii omenescl, inima, 
printr o ultimă licărire de vieță. prinde 
ună felă de seninătate momentană și 
hotără.șce într'o secundă ceea ce n'a în
țeleșii si n’a hotărîtă ani întregi. Atunci 
dela o vorbă la o crimă nu mai e tran- 
sițiă.

Era fată de sălbatecă, și era sălba
tecă ea însaș , der decă și sălbatecii au 
inimă și inbescă, e cu atâtă mai nedreptă 
se le strîmbl firea întorcend'o cu fața 
spre patriă.

^Patria e mare, și omulu e o mână 
de Iută, der elă arde pentru ce arde.

Și acum i se limpedi pentru întâia 
dată și i-se disgardină capulă Romanului 

din țesetura strania de fapte întunecate. 
In elă și prin ehl trăia. Și i-se făcu de 
odată caldă în minte și unii fluidă stră
bătătorii de vieță. îi trecu din firele pe
rului până în tălpi, și’șl strînse brațele 
mai tare de ea. Neînțelesa vrajă a amo
rului, care pătrunde, odată prin orl-ce 
inimă de omă și o face închipuită de 
sine căci ceea ce tremură acolo este 
voința altuia, schimbă judecata despre 
lucruri, supunend’o acelei simțiri.

Astfelă, Decidav, fratele ei, sbirulil 
care o îngenunchiase sub amenințarea 
pumnalului lui. îi pălii unii vierme tîrî- 
toră, și deasupra lui. în spațiurl, luci 
ceva care semăna... cu luna bunăoră, și 
era Longină.

Și astfelă totil mai tare se însenina, 
și trăia în noua ei simțire de o minută 
totă durata aniloră din urmă.

Ceva, se mișcă în spatele ei, spre 
peșteră. Era. de sigurii. Decidav.

Atunci sări, ca deșteptată dintr'o 
adormire de deiță. Realulil lucrari lorii 
tăia firulil destinsă ală patimei sale și 
er vădit turbure căci vădii dreptă.

Luna era totă susil și totil senină.
Ah, și atunci ce adevărată și mare 

îi aparii învățătura din cartea credinței, 

care dicea că vieța este unu nimica du- 
rerostt, și că dincolo de acestă nimica 
este scăparea...

I se opri gânduhl într’o bătae pu
ternică de inimă, căci îi audise pasulu. 
Era în adeverii Longină. Elă veni dreptă 
la densa. Păera agitată.

— Ai adus’o, nu-i așa? îi dise elă, 
întindendă mâna.

— Ce s’aducă ? întrebă ea, dîm- 
bindă ca o flore ce se deschide.

Longină tăcii și se uită la d?nsa 
lungă. Ea privi o secundă înapoi și apoi 
îșl întdrse capulă repede:

— E greu să te întrebă, der ții se 
mori? îi dise ea cu sfielă.

Ehl dete tristă din capă.
— CunoscI vre-ună mijlocii de a 

mă face să trăiescă?
— Libertatea, pote. dise ea încetă 

și cu temere.
— A, da!... Der ar trebui să fugă, 

adăogă mai pe urmă cu descuragiare.
- De ce să fugi? Poți deveni li

beră fără să fugi. <)ise Docliia rarii și 
cu greutate.

— Cum ? o întrebă elu repede, apro- 
piându-se de ea.

— Șpune... isbuti ea se articuleze.

La acestă vorbă brutală și neaștep
tată, Longină făcu unii pasă înapoi, și 
tristă, par că i-ar fi sburată din sufletă 
ultima și cea mai dulce ilusiă, îi dise 
încetă:

— și tu?...
Der n apuca s'o întrebe bine și o 

audi isbucnindă de-odată într'ună ho
hotii de plânsă durerosă, sfâșietorii, care 
răsuna în tăcerea nopții ca o lungă notă 
de jale.

— O nu!... nu!... putu ea să clică, 
voindil să se scble în piciore și cădendă 
er pe bancă.

Longină rămăsese unde era, uitân- 
du-se la densa, și, înțelegendă ce luptă 
puternică se petrecea în ea, îșl simți 
snfletulă plină de milă si voi să se a- 
propiă de densa. Ea însă sări deodată 
în susil. și aperându-hl cu mâna, striga :

- Fugi!...
In acelașil timpă fiiulă Regelui eșise 

ca din pămentă înaintea lorii. Fata lui 
rânjea și în mâna dreptă strîngea pră- 
selele unui pumnalil. ală cănii tăișil lucea 
la lumina lunei.

(Va urmai
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..ALBINA" institutu de creditu și de economii în Sibiiu.

CONVOCARE.

potențiațl simtă rugați a-șl depune la cassa institutului acțiunile lorii 
și eventuala dovezile de plenipotență celu multă până Marți în 27 
Martie a. c. st. n. la ti ore p. m.

Sibiiu. 20 Februarie 1888 st. n.

Direcțiunea institutului.
Domnii acționari ai ..Institutului de creditu și de economii „Al

bina-' se invită prin acesta în virtutea țj-lui 20 alu statuteloru socie
tății la

a XV Adunare generală ordinară,
care se va ține în Sibiiu la 30 Martie 1888 St. n. înainte de annfcju 
la 10 ore în casa institutului (Strada Baier No. 1.

Obiectele:
1. Raportulă anuală alu direcțiune!; bilanțulă anului de gesti

une 1887 și raportulu comitetului de supraveghiare.
2. Distribuirea profitului realisată conformă bilanțului.
3. Distribuirea sumei destinate pentru scopuri de binefacere.
4. Ficsarea prețului marceloră de presență pe anulă curentă.
5. Eicsarea reniunerațiiinei comitetului de supraveghiare.
6. Alegerea aloră doi membri în consiliulă de direcțiune. în 

locuiți aceloră doi, ală cărora mandată a espiratu în sensulu iț-lui 
36 din statute.

7. Alegerea comitetului de supraveghiare.
Domnii acționari cari în sensulil 22, 23 și 24 din statutele 

societății voescă a participa la adunare în personă seu prin pleni-

A vist d-lortL abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandat ului poștală si minierii de 
pe 1‘ășia sub care au primită diaruh'i nostru până acuma.

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

Totodată facemu cunoscută tuturoră D-loru abonați, că mai 
avenul din anii trecut! numeri pentru complectarea colecțiuniloră 
„Gazetei." precum si câteva întregi colecțiunl. pentru cari se potă 
adresa la subsemnata Administrațiune in casă de trebuință.

Administra! iu nea „(raz. Trai/*.'*

Se deschide abonamentu pre anulu 1888
la

AMICULU FAMILIEI. I,)ian1 beletristicii și enciclopedicu-literaru— cu ilustrațiuni.— Cursulu XII. — Apare în 1 și 15 i]i 
a liniei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiuni frumose; și publică articlii sociali, poesie, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 

mai departe tracteză cestiun! literare și sciențifice cu refiesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloră de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiunl din patriă și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o 6ră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totb nisuesce a întinde tuturora individiloru 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerațiune pre anulă întregu e 4 fi., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMANU. Diaru bisericescu, școlară și literară — cu ilustrațiuni. — Cursulă XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2'/2 —31/', cole; și publică portretele și biografiile archiereiloră și preoțiloru mai distinși, precum și alte portrete și ilus- 
trațiunl, — mai departe articlii din sfera tuturoră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
torl și diverse ocasiuni, mai alesă funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențitice-literarl; și în urmă totu soiulu de a- 
menunte și sciri cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulă de prenumerațiime pre anulă întregii 
e 4 H. — pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu t tu alu patrulea esemplaru.
iWiimeri de prohă se triiiiitu gratisu ori-eui cere.

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

următorele cărți din editura propriă:Toții de aci se mai potu procura și
Apologie. Disensiuni 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. Prețulu 30 cr.

Rcnascerea limbei românesc! în vor
bire și scriere învederită. și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. (Op complet). 
Broșura I. II. și IU. Prețulfi broș. 
I. II. câte 40 cr.—Broșura III. 30 cr. 
'fote trei împreună 1 fi.

Cuventări bisericesc! la tote săr
bătorile de preste anii, de I. Papiu. 
Unii volumu de preste 26 cole. Acest 
opti de cuventărl bisericesci întrece 
tote opurile de acestii soiu apărute 
până acum — avendil și o notiță isto
rică la fie-care serbătore, care arată 
timpulfi introducere!, fasele prin cari 
a trecută și modulă cum s’a stabilită 
respectiva serbătore. Prețulfi e 2 fi.

Barbu cobzariulu. Novelă origi
nală de Emilia Lungii. Prețulfi 15 cr.

Puterea amorului. Novelă de Pau- 
C. Z. Rovinaru. Prețuia 20 cr. 
Idealulu pierdută. Novelă origi- 
de Paulina 0. Z. Rovinaru. Pre- 
15 cr.

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

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

Codreană craiulă codrului. Baladă 
de Georgiu Simu. Prețulfi 10 cr.

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

Elă trebue se se însore. Novelă 
Maria Schwartz, traducere

F. Negnițfi. Prețulu 25 cr.
Branda seu Nunta fatală. 

lina

nulă 
(ulii

fie

de N.de

Schiță

din emigrarea lui Dragoșfi. Novelă is
torică națională. Prețulfi 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune is
torică după Waehsmann, de loanfi 
Tanco. Prețulfi 30 cr.

Probitatea în copilă riă. Schiță din 
sfera educațiunei. După Eniest Le- 
gouve. Prețulfi 10 cr-

Hermană și Dorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantinii Morariti. Prețulfi 50 cr.

Ifigenia în Aulida. Tragediă în 5 
acte, după Eupide, tradusă în versuri 
de Petru Dnlfu. Prețulfi 30 cr.

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

Petulantulă. Comedia în 5 acte, 
după Augustă Kotzebue, tradusă de 
loanfi St. Șuluțfi. Prețulfi 30 cr.

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

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Unfi volumu de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese .și arangiate. Pre
țulu redusfi (dela 1 fi. 20 cr.) la 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii popo
rale, culese de loanfi Popii Reteganu. 
Unfi volumu de 14 cole. Preț. 60 cr.

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

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

Biblioteca Familiei. Cartea I. Cu
prinde materii foite interesante și amu- 
sante. Prețulfi 30 cr.

Colectă de recepte din eeonomiă, 
industria, comerciu și chemiă. Prețulfi 
50 cr.

Economia pentru scdlele popor, de 
T. Roșiii. Ed. II. Prețulfi 30 cr.

îndreptară teoretică și practică pen
tru învățămentulă intuitivă în folosulfi 
elevilorfi normali fpreparandiall), a în- 
vfițătorilorfi și a altorfi bărbați de scdlă, 
de V. Gr. Borgovanu, profesorii pre- 
parandialu. Prețulfi unui esemplarfi cu 
porto francată 1 fi. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflăinfi 
vre-unil opfi, întocmită după lipsele 
scoleloră ilustre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îlil și recoman- 
dămfi mai alesă directoriloril și înve- 
țătorilorfi ca eelorfi în prima liniă in
teresați.

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

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scdlele poporali în trei 
cursuri de Maximii Popii, profesorii la 
gimnasiulfi din Năsetidil. — Manualii 
aprobată prin ministerinlfi de culte .și 
instrucțiune publică cu rescriptulil de 
dată 26 Aprilie 1886, '* ...... ..
Prețulfi 30 cr.

Gramatica limbei
pe base sintactice de Ioană Buteanu, 
prof. gimn. Unfi volumfi de peste 30 
cole. Prețulfi 2 fi.

Manuală de stilistică de Ioana F. 
Negruțil, profesorii. Opîl aprobată și 
din partea, ministenului de culte .și in
strucțiune publică cu rescriptulil de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48,518. Par
tea practică forte bogată a acestui op 
— cuprindendă composițiunl de totil 
soiul fi de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința 
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române lucrată.

cu inultu folosii de eătră preoți, învă
țători si a.ltl cărturari români. Prețulfi 
î fi. 10 cr.

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

Carte conducetore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparancll. Bros. I. scrisă 
de Gavrilil Trifîi profesorii preparan- 
dialfi. Prețulfi 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarulu sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericesci 
foite fiumosă ilustrată. Prețulfi unui 
esemplarfi broșuratfi e 40 cr., legată 
50 cr., legată în pânză 60 cr., legată 
mai finii 60, 80, 90 cr., 1 fi., în legă
tură de luxă 1.50—2.50

Miculă mărgăritar^ sufletescă. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericesci 
— frumoșii ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulfi unui 
esemplarfi broșuratil 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 icone friundse. Prețulfi 
unui esemplarfi e 10 cr.; 50=3 fior.; 
100=5 fi.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria 
a Născetorei de D-deu urinată de mai 
multe rugăciuni fnunose. Cu icone fru- 
mdse. Prețulfi unui esemplarfi spedatfi 
franco e 10 cr., 50 esemplare 3 fi., 
1(M) esemplare 5 fi. v. a.

Epistolia D. N. Isusu Christosu. 
Prețulfi unui esemplarfi legată și spe- 
datil franco e 15 cr.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovă.


