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Juttiilu de 50 le am
ald

„GAZETEI TRANSILVANIEI".
Borșa, Februarie 1888.

Totă suflarea și totă făptura 
românescă se bucură de jubileulfi 
de 50 de am alu celei mai pre
țuite și mai bătrâne foi române 
in Ardealu, Bănatu și Tera un- 
gurescă, alu ..Gazetei Transilva
niei ".

I)tic.ă acesta foia, care a re- 
presentatu în totă vieța sa dorin
țele poporului română, în împre
jurări atâto de funeste a ajunsă 
vieța de 50 de ani, putemft privi 
cu încredere în viitorulu și trium
ful u nostru.

Primiți deși mai târfliu - - 
căldurosele mele felicitări de ju
bileu. dorindu ea actualuliî ei Re
dactorii se vedă realisându-se do
rințele întemeiătoriloru foiei, care 
suntu și ale nostre.

Trăiescă ..Gazeta Transilva
niei" și sprijinitorii ei!

Eliseu Barbosu. învățătorii.

Procurorul u reg. din Tergulu- 
Mureșului intentându procesă de 
pressă ., Gazetei Transilvaniei “ 
pentru doi articuli apăruți în vera 
trecută, tribunalulu de aici a în
mânată erl directorului foiei nos
tre Dr. Aurel Mureșianu și re
dactorului Ștefană Bobancu ur- 
mătorulă actă de acusațiune în
soțită de-o eitațiune, cari în tra
ducere românescă sună astfelu :
h<1. Nr. Ă687 — 1887. «

k. ii.
Onorată tribunală reip:se.ă ca tribunală de 

pressă cu jurați!
Terminându-se cercetarea pornită în 

unna acusării onor, d-nă procurorii su
periorii reg. din Tergulă-Mureșuhii, fă
cută în 26 Octomvre anulă trecută sub 
Nr. 5111 din causa. espresiliniloră ațîță- 
tdre de ură contra națiunei maghiare cu
prinse în articulii de fondă publicați în 
foia politică cuotidiană „Gazeta Transil
vaniei11, ce apare în Brașovă. în Nr. 17(5 
dela 24 Augustă a. tr. sub titlulă „Bra
șovă 1 1 Augustă 1887" fără subscriere, 
mai departe în Nr. 17!) ală aceleiași foi 
sub titlulă „Brașovă 14 Augustă 188711 
eră.șl fără subscriere, si predată în 2 No- 
nmvre an. trecută sub Nr. 26. așternu 
în mmătorele

actul îi meu de acusațiune.
1. în articululă de fondă apărută în 

„Gazeta Transilvaniei" Nr. 176 fiindă 
vorba de Maghiari, se cuprindă următd- 
rele espresiuni:

1) „In trufia Iară amenință cu cutră
pire și pe Română eu și pe Sașii, și pe 
Serbă ca și pe. Slovacă, decă nu intră in 
„marca națiune* și decă nu se adapă din 
„cultura." loră".

,2) „Aici ișl află explicare.............și
persecutarea, Împilarea și sebim/iuirea Ro
mânului și a Sasului, ca și a Șerbului și 
a Slovacului".

,-i. „Naționalitățile uemayhiare muu- 
ceseă di și nopte, îndură chinuri și sufe
rințe. se sbuciumă .și asudă, dueendă lip
suri, si luptăndă cu "enumerate neajunsuri, 
pentru ea eei dela puteri se truicsciTsplen
didă".

A. -Pentru ca adversarii noștri 
asuptre acestă posițiitiie....................

Nr. 139 1888.
Presentulă actă de acusațiune îlă 

înmâneză acusațiloru și procuraturei reg. 
din Clușiti ca aeusatoră publică cu acea 
însemnare, că pentru pertractarea pro
cesului dinaintea curții cu jurați am fie- 
sată dina de / f Martie, înainte de araedl 
la 9 ore, pe care di citeză pe proeuro- 
rulă reg. ca. aeusatoră publică și pe 
acusațl în 'sala tribunalului reg. din 
Clușiu Kolozsvâr foter Br. Bannffy pa- 
lota.) mai adăugândă, că despre acesta 
am însciințată totodată spre scopulă 
cliiămării membriloră juriului și pe pri- 
marulă liberei cetăți reg. Clușiu.

Clușiu, 20 Febuuarie 1888.
Tribunalulă reg. din Clușiu. ca pre

ședinte ală tribunalului de pressă cu jurați:
Peterffy Domokos.

Situațiunea Elveției într'unu viitoru 
resboiu.

Piai'uh’i „Genevois11 a publicată 
cțilele trecute unu articolu care a 
produsă o ore-care sensațiuue și 
care, după cum se dice, se dato- 
resce unui dijiloinată străină, lată 
acestă articulă :

Pericolele, scrie acestă diplomată, 
pe cari propaganda anarchistă și revolu
ționară. cu permisiunea autoritățiloră fe
derale și a guverneloră cantonate, le to
lerează pe teritorinlă loră, privitdre la 
Rusia, și Gennania, potă într’ună casă 
probabilă de lină răsboiu să aibă cele 
mai grave consecințe pentru integritatea 
și independența Elveției.

Unu ministru germană a și declarată 
în Reichstagulă din Berlină, ceea-ce totă 
lumea șcie că Elveția este, cu consim- 
țementulă său, isvorulă nesecată ală a- 
narchiei în Europa. Elă a disă chiar, că 
numai prin mi jloculă poliției secrete ger
mane în Elveția. Germania a putută să 
descopere și să împedice comploturile ur
zite acolo, și acesta fără se fi primită dela 
autoritățile federale o asistență, pe care 
amicia națiuniloră ar fi justificat’o și sanc- 
ționat/o cu tote acestea.

Acelașă ministru a mai adăogată, că 
totă prin mijloculă acelei poliții secrete 
ar fi putută înșeiința pe Rusia de com- 
plotulă diabolică preparată laZuricli, pen
tru asasinarea Țarului în Petersburg și 
pe care complotă l’a tăcută să nu reu
șească. Elveția n are acum amici, pre
cum avea. în inomentulă tractatului din 
Viena, când Rusia, cea mai forte dintre 
Puterile aliate contra Franciei, impedecâ 
cu ajutorulă Angliei desmembrarea de 
care era. amenințată Elveția , asigurân- 
du’i ast-felă integritatea ei. In timpulă 
răsboeloră primei republice, Franța n’a 
respectată niciodată integritatea Elveției. 
In casulă mai multă ca probabilă ală 
unui nou resboiu european, este de te
mută că Austria și Germania, care au re- 
fusată a paranta mutraHtatca României. 
nu voră respecta nici ele pe Elveția, pe 
care ele au declarat'o de focară de pro
pagandă revoluționară. In acestă casă 
Germania, n'ar resista de sigură dorinței 
de a'șl apropia dre-carl contoane ale El
veției germane, care i-ar conveni din punc- 
tulft de vedere ală strategiei militare. 
Să nu se uite, că Neuchatel, ună apana- 
giu germană, după tractatulă dela Viena, 
a fostă luată dela Prusia cam forțată în 
timpulă periodei revoluționare dela 1847 
- 1848.

Decă der autoritățile federale ale. 
Elveției nu vor începe, a’.șl pune ordine 
în casa loră. ea va fi negreșită sfărîmată

esploatâudă pe Nemafiliiarl, teroriseză, per
secută, inețpeseă și calumnicză pe cel ce 
ii'au venită dela palele Altailoră".

II. In articululă de fondă din Nr. 
17!) alu „Gazetei Transilvaniei11 fiindă 
asemenea vorba de Maghiari, se cuprindă 
următorele espresiuni:

1. „Aii totă roită Imțptrii se siap-upie 
cocea Românului ardeleană, să facă din- 
Ir insulă unu dotă politică."

2. ...s’au jurată a nu’lă mai lăsa (pe 
ltomână) si trăiescă. ea Română in acestă 
țeră."

Espresiunile mai snsă citate cuprinse 
în articulii de fondă din minierii de mai 
multeorl amintiți 176 și 179 ai foiei po
litice cuotidiane „Gazeta Transilvaniei11 
conțină fiecare de sine astfelă de afir- 
mațiunl, cari simtă de natură a aprinde 
ura în contra națiunei maghiare și ast
felu constituescă o ațîțare la ură, prin 
minare involvă faptulă amintitului de- 
lictă prevedută în țj 172 alinea a doua 
a codului penală.

In decursulă cercetării fiindă ascul
tată redactorulă responsabilă Dr. Aurel 
Mureșianu, a depusă cu privire la arti- 
colulă de fondă din vorbă apărută în 
Nr. 176, că acestă articulă s’a scrisă în 
absența lui de cătră coredactorulă Ștefană 
Bobancu și cmncă densnlă țredactorulă- 
șefăî a dispusă se-lă scrie cu aceea în
drumare, că trebue să se răspundă la ar
ticululă apărută în „Nemzet11 dela 17 
Augustă*) anulă trecută, der că în ce 
modă se răspundă, nu i-a dată cu pri
vire la cuprinsă nici o îndrumare ver
bală ori în scrisă.

Er câtă pentru articululă de fondă 
apărută în Nr. 179 a declarată, că elă 
însuși este autorulă lui.

Ștefană Bobancu recunosee în cur- 
sulă cercetării, că densnlă a scrisă arti
cululă de fondă apărută în Nr. 176. Cu pri
vire 1a. acesta a depusă : Dr. Mureșianu 
fa însărcinată se răspundă la articululă 
de fondă apărută în „Nemzet11 dela 17 
Augustă an. tr., să nu lase fără răspunsă 
acestă articulă, fără însă ea să-i fi de
semnată mai deaprope cum se scrie res- 
pnnsulă.

Pe temeiulă celoră premerse «clisă 
în publică pe Dr. Aurel Mureșianu. re
dactorulă responsabilă al foiei politice 
cuotidiane „Gazeta Transilvaniei11, și pe 
Ștefană Bobancu, coredactorulă foiei a- 
mintite, pentru delictulă de ațîțare pre
vedută în alinea a doua a. § 172 din co- 
dulă penală și care este a se pedepsi 
după alinea primă a acestui paragrafti.

După acestea pe lângă alăturarea 
acteloră cercetării, rogă cu stimă pe on. 
presidiu ală curții cu jurați, se binevo- 
ieseă spre răsplătirea fapteloră comise 
pe calea pressei, prevedute în citatulă 
paragraftî ală codului penală, să st.abi- 
lescă dina pentru pertractarea procesului 
și să. citeze pentru acestă di pe acusații 
din Brașovă. însciințândn-mă și pe mine.

Dela procuratura reg.
Olnșiu, 20 Ianuarie 1888.

Dr. Biro Janos 
proeurorfi regescO.

*i Iu articululă din vorbă „Nem- 
zet1'. discutândă lipitele dintre CeliI și 
Germani, a făcută adecă următdrea con- 
clusiune :

„Decă e vorba se ne pronunțămă 
asupra unui regimă. atunci noi ne ținemă 
de politicii cn judecată dreptă și cu ra- 
ționamentă simplu, cari credă că totde- 
una mai multă valoreză politica, rare 
mulțămesee cedă puțină fie ouă clementă 
constitutivă, ce susține statală, decâtă po
litica, care nu mulțmnesce pe nici untilă 
.și caută a vindeca reulă unuia cu aceea, 

; că nici eelălaltu tiu-șl câștlpă pâuea de tote 
' diltle m modă splendidă".

fără ca ună singură glasă simpatică se 
se ridice în favorea ei. Italia, după, cum 
ea face totd’auna, va încerca d’a pune 
mâna pe ceva și scumpa ndstră Genevă 
va deveni prada Franciei. Câtă despre 
Anglia, nici lină guvernă englesă nu va 
pute să obție dela parlamentă, după 
cum s’a întâmplată în timpulă răsboeloră 
lui Napoleon I., votarea crediteloră nece
sare spre a menține așa disulă echilibru 
europeană. Ea a renunțată de totă la 
acestă. politică. în urma resboiului tranco- 
german. Sub influența masseloră Anglia 
nu va mai putea dieta niciodată, ca în 
1815, prin o simplă consideratinne de 
sentimente, niște condițiunl ce ar putea 
fi profitabile miceloră state din couti- 
nentă, și acesta în favorea i’echiloră forme 
de guvernămentă, pentru cari democra
ția englesă afectează că nu se mai inte
resează de locu.

Situațiunea reală este deci critică 
încâtă este de datoria adeverațiloră a- 
micl ai Elveției de a o face să audă o 
voce de avertismentă pănă ce nu va fi 
prea târdiu.

Trebue se sperămă, că organele lu
minate ale. Elveției voră vede în fine 
lucrurile sub adevăratulă aspectă, că voră 
lisa de totă influența loră și voră face 
totă posibilulă spre, a preveni o catas
trofă multă mai iminentă de cum se crede 
și care va fi mai desastrosă de câtă îșl 
pote închipui cine-va în acestă momentă.

DIN SELAGIU.
Se vede că. apucătura șiretă de 

a întrebuința portretul!! Papei ca 
mijlocii de maghiarisare a produsă 
mare tulburare între preoții români 
gr. cat. din Sălagiu, căci eată că 
ni se mai trimete o corespondență 
de următorulu cuprinsă:

Posa S. S. I.vo XIII, ca obiectă de 
speculă pentru Kulturcpțilet. O societate 
din Viena în frunte cu D. conte I. K. 
Majlath editeză posa gloriosului Pontifice 
Rom. Leo ală XIII., pre care, din inci
dentală iubileului sacerdotală de 50 de 
ani, litograt'ată în mii de esemplare. o 
expedară în tote regiunile lumei catolice 
pe lângă ună preță de 1 fi. 10 cr.

De acestă onore am fostă părtașă 
și eu. fiindă surprinsă cu ună pachetă dela 
postă, pre care nu l am fostă așteptată, 
ba, precum sciu, alți preoți români gr. c. 
asemenea au fostă învredniciți c.u aten
țiune sus numitei societăți trimițendu-li-se 
posa, fără a-o fi cerută.

La prima, vedere m'ani bueiuată de 
ocasiunea binevenită, der neprecalculată, 
că am primită imaginea beatissimului Pă
rinte, care prin binecuvântata și înțelepte 
sa guvernare face epocă în istoria bi- 
sericei romane. Ce’ml fii înse mirarea 
când mai târdiu a trebuită se me con
vingă, că vinderea posei Sânției sale, a- 
fîlră de scopuri pietose a. mai avută și 
altulă — a câștiga, bani de tinde se se 
potă da ajutoră -KultnregyleU-ului din 
Ardelă. Așa se justifică. D. Conte, după 
„Pești Napii11 nr. 198 a. e.

Este o dicală : ,,De ce unulă se în- 
grașe. altulă piere.11 Scopurile „Kultur- 
egyleturilorău potă se convină dorințe- 
loră și aspirațiuniloră nobilelui Conte, 
care în opulă seu ..A Majlath csalâd t.ra- 
gădiăja" se afirmă ca. descendintele linei 
familii de Ceangăi din Moldova, cu tote 
că istoria scie deduce altfeliu genealogia 
Mailat-eștiloră venițl în Ardeală. D-sa 
pdte pune la cale ca obiectă de speculă 
knlturegyletistă chiar și posa S. Părinte
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Leo ahl XIII. Acesta este bunuhi gustă 
alil d-lui conte, der, tară să am motive 
de a-li't invidia, se ne ierte d-lu conte et. 
compania, deeă domniinea dela putere ne 
constringe pe cale, așa numită lei/ală. a 
contribui miile cu sila in ajutorul unor sco
puri ce au tendință a ne sdrobi cu banii 
proprii, vomă sci ocoli ddră mijlocele in- 
vescate in costumă câtă de ademenitorii, 
cu scopulă vădită de a ne duce pe alune- 
cușil diiar în liuuina dilei.

Românii de bună voiă nu-.șl voril da 
banii eh să tiă ajutorate societăți ce și-au 
ales devisa a nimici limba și datinele nds- 
tre strănioșescl. Nu ne trebue nici chiar 
posa S. Părinte pe lângă unii astfelil de 
prețu odioșii. Ori ce fericire pământească 
vomu declina-o mai bine, decâtii să damei 
mână de ajutorii la scopuri ce pretindă 
să jertfiniă unii tersaur. care strămoșilor^ 
noștri ll-a foștii mai scumpă chiar și 
decâtii vieța lorii. De câte ori așaderă 
vomiiț intimpina încercări de ademenire 
și ispite, fiă sub ori ce formă, nu vonni 
pregeta a striga umilii altuia : ,,hic niger 
est. hune tu Romane caveto!-

Posa o-am r< trimișii de unde a 
venită, Vomă sci noi să nl-o procurănnl 
și din altă locă. fără a contribui prin a- 
cesta pentru scopuri dușmane nouă. Cred 
că voră urma și alții unui :

Preoții din Selaț/iii.

Unu gheșeftu militarii în Rusia.
In Rusia se vorbesce multă de o 

afacere, care semăna forte cu aceea care 
ocupă aciun atenția publică din Româ
nia. Etă în resumatu acesta tristă afa
cere :

D-lă generalii Blagoeff a avută să 
facă nisce aprovisiouărl pentru garnisd- 
nele din Caucas: militarulă s’a înțeleșii 
cu nisce anteprenorl și șl-a sustrasă din 
suma alcătuită pentru provisionărl suma 
de 750.000 ruble . adecă ceva ca 
1.825.000 lei. Din nenorocire pentru 
hoți, afacerea s'a denunțată și au ajunsă 
la urechile autoritățilorii competente. Ge- 
neralulă a foștii dată judecăței, der a 
doua di după ce s'a pronunțată comisi- 
unea militară, care l’a trimisă înaintea 
consiliului de resboiu. generalulii Bla
goeff s’a implicații.

Suntă sgomote sinistre privitore la 
acesta sinucidere dramatică; se dice că 
sera în ajunulu morței generalului a ve
nită la densulă fratele său col. Alexan
dru IvanovicI Blagoeff care i-a vorbit 
forte crudă de afacerea sa și apoi i-a 
remisă unii revorveră cumpărații, di- 
c-endu-i:

— Credă că înțelegi bine că Gesti
unea de onora pentru familia ta aternă 
de tine. N ai de făcută altceva decâtu 
se te impusei. Și generalulii a primită 
sfatulă datii. a acceptată revolverulii în
tinsă de frate și șl-a sburatii creerii.

In cercurile militare acestă sinuci
dere se comenteză în favoraa sinucisului. 
Opinia publică asemenea explică mortea 
militarului într’unii modă favorabilii pen
tru densulii.

„Mai bine morte decâtii stigmatuhl 
infamiei.1- clicii toți. toți... și au dreptate.

Tdte bune, der ciun rămâne cu mi- 
lidnele furate ? Asta-i asta !

SOIRILE DILEI.
Ministridă lioni'cdiniei a adresată mu- 

nicipiiloră unii cerculară de cuprinsulil. 
că țările coronei ungare au se dea pen
tru anulă 1888 unii contingență de 39,552 
recruți și 3935 reserviștl de întregire. 
Din acestă contingență se vine pe Ar- 
dealil, Bănată și Țera ungurescă 34.753 
recruți și 3475 reserviștl de întregire, pe 
Croația și Slavonia 4762 recruți și 476 
reserviștl de întregire, și pe Fiiune 37 
recruți și 4 reserviștl de întregire.

$ * *
Fortificarea Focșaniloră în Moldova 

s’a decisă să se facă câtu de curendă. 
„Lupta“, spune că acestă localitate va 
fi întărită cu 60 de cupole de oțelă, care 
voră trebui predate cehi multă pănă în 
luna lui Octomvre. Aceste 60 cupole au 
fostă comandate în Germania pe preță 
de 60,000 lei fiecare, ceea ce ridică nu
mai prețulii cupoleloră la suma de 
3,600,000.

>:
Slovacii au suferită o pierdere gren 

de reparată. Marele lorii naționalistă 
preotulă Iosef Miloslac Hurban a murită 
în Hluboka. Hurban a jucată unii im
portantă rolă în 1848'9. A suferită a- 
restă. a avută procese de pressă. a com
bătută pănă în ultimele sale momente 
cu bărbățiă uneltirile de maghiarisare. 
Hurbană, care ține cu unii fanatismă 
vrednică de imitată la naționalitatea sa, 
a fostă născută în anulă 1819. Ca au- 
toră are două lucrări însemnate, una po
litică care tracteză cestiiuiea slovacă, și 
alta literară. Elă lăsa în urmă’i doi fii: 
unulă scriitorii și altulă preotu.

♦ *
Precum se raporteză din Clușiu, pe 

drumulă dintre Apahida și Valasudu s'a 
furată o ladă cu 25 chilograme dinamită, 
ce aparținea firmei Misselbacher din 
Clușiu. Dinamita era destinată pentru 
inspectoratulu mineloru dela Rodna. Făp
tuitorii nu suntă cunoscuțl.

Iu .ședința dela 16 Februarie n. a 
camerei deputațiloră din Vicna s’a adre
sată ministrului de comerță următorea 
interpelare: Comitetulă reuniune! germane 
naționale din Știria .a dată în Gratz la 
9 Februarie 1888 următorea telegramă : 
„Inălțimei Sale cancelarului imperiului 
prinții Bismark iu Berlină. Noi Ger

manii ne temennl de Dumnedeu. der de 
nimenea altulă iu lume! Intonămă cu 
urări acestă mândru cuvântă și strigămă 
din inimă recunoscătdre: Salute înțelep
tului cărmuitoră prin a cămin putere 
creatdre s’a unită poporală germană, 
pentru respingerea dușmaniloră dela f er
mii Mării Baltice pănă la polele Al- 
piloră. salute înaltului erou, care a 
creată noulă imperiu germană și care a 
insuflată în sufletulă poporului germană 
mândria și curagilt; salute prințului Bis
mark. marelui erou germană : de trei ori 
salute !u Acestă telegramă n’a fostă es- 
pedată de oficiulă telegrafică ci celui 
care a predat'o i s’a spusă, că nu e po
trivită d’a fi espedată. De aceea inter- 
pelauții 'Nemți întrebă pe ministrulă de 
comerță: prin ce lege se pote justifica 
oprirea espedărei acestei telegrame?

Târglllu anuală de vite ce s’a ținutn 
în dilele trecute în Jteyhiuulu stisesctl a 
fostă visitată de forte puțini cumpărători 
mari, pe când vite de vendare au fostă 
nespusă de multe. S'au vândută 2975 
vite și 2796 cai.

V 
jj; *

Precum amă amintită, Duminecă 
sera va fi concertulă d-lui Constantină 
Gcorgescu în sala hotelului Nr. 1. D-lă 
Georgescu e tină baritonistă, cu voce 
forte și cu tdte astea mlădiosă în tdte 
nuanțele, și dulce. D-sa promite a de
veni lină escelentă și de admirată cân
tăreții. ori ce ar dice unii invidioși.

ț Profesorală în retragere dela scdla 
reală și comercială din Brașovă Ioană 
Stinghe, după o bdlă îndelungată și grea, 
a răposată astădl și amă înțelesă, că cor- 
pulă profesorală dela scolele centrale 
române din Brașovă. cu ocasiunea în
mormântării nu-.șl va manifesta condo- 
lența sa cătră reposatulă seu colegă prin 
depunerea linei corone, ci banii ce sar 
da pentru o coronă îi va depune ca basă 
la tină fondă pentru ajutorarea studen- 
țiloră săraci dela acestea scole.

Nu putemă decâtii să aprobămă din 
inimă acestă hotărîre binefăcetore.

Stupăritulu.
Voila, Ianuarie- 18S8.

(Urmare)

In acestă privință credă că va face 
bună servițiu ori și cui, carele voesce să 
se ocupe cu stupăritulă într’unil modă 
rațională, sen carele pănă acum s’a o- 
cupată după sistemulă vechiu, ori mai 
bine fără nici ună sistemă, op.șorulu 
apărută de curendă în institutulă ti
pografică din Sibiiu și întitulată : _ Cursă 
de stitparitil“, Prelegeri ținute cu în
vățătorii grănițerescl la Deva în Fe
bruarie și la Vaida - rece în Iulie 
1886 în urma disposițiimii comitetului 
administrativă ahl scoleloră grănițerescl 

din fostulă regimentă l-iu de graniță, 
de Aia/itstină Dn/ană . învățătorii - diri- 
gentă grăniț.ărescă, Sibiiu 1887.

Opșorulă conține 80 pagine și o bro- 
șuriță cu 33 figuri, alăturată la finea 
cărții. Cartea e bine adjustă, lucrată cil 
îngrijire și diligință și cu multă cunos- 
cință de causă.

’Șl voră aduce aminte on. cetitori 
de articolulă publicată de mine în N-rii 
156 și 157 ai acestei prețuite foi în vera 
anului 1886, în urma cursului de stupă- 
rită, ce l’a ținută cu învățătorii grăni- 
țerescl autorulă broșurei de față. De 
atunci a dovedită confratele Deganu, că 
nu este ună plagiatorii, ci că este unu 
specialistă în rainulu stupăritului, ce 
credă că o voră întări toți frații colegi, 
cart au luată parte la cursurile de stu- 
părită. ținute în unna disposițiunii co
mitetului administrativă ală scoleloră 
fostului regim. I. română de graniță în 
Deva și Vaida-rece de acestă dextru în
vățătorii și stupară, precum și toți aceia 
cari voră ave, oeasiune a ceti op.șorulu 
edată de densulă.

Se înțelege, că și aci meritulă, de a 
se fi ridicată confratele Deganil pe o 
treptă atâtă de înaltă în ramulil stupă- 
ritului rațională, este ală comitetului ad
ministratorii ală scoleloră grănițărescl și 
în specială ală Ilustrității Sale D-lui 
Baronii Ursit, președinte ală acelui eo- 
raitetu, carele l’a ajutată multă de a se 
cultiva în acestă direcțiune, trimițendu-lu 
la esposițiunea regnicolară din anulă 
1885. ca se studieze secțiunea stupări
tului. unde se înțelege .șl-a amplificată 
multă cunoscințele avute pre acestă 
tereuil.

Nu numai cu acestă oeasiune,. ci cu 
multă mai înainte Comitetulă adminis- 
trătoră ală scoleloră grănițerescl șl-a în
dreptată atențiunea asupra acestui ramă 
rentabilă și folositorii, precum .și a altor 
râmi de economia. îmbărbătândă și lă- 
udândil ]>e învățătorii cari s’au distinsă 
într'o direcțiune sen alta.

Interesulă cehi viu de binele nemu- 
lui său l’a dovedită Ilustr. Sa D-lă Ba
ronii .și prin introducerea industriei de 
casă în scolele grănițerescl. încă de pe 
la a. 1879 : er pentru fetițe — care o 
dată au se devină mame — s’a îngrijită 
prin descinderea de scole de fetițe, unde 
pe lângă instrucțiune se predă și lucrul 
de mână, preciun și instrucțiunea în fa
cerea mâncăriloră etc., pe aceste din 
urmă inse d-nele învățătore să nu pre
gete a pune celă mai mare pondu, căci 
mâncările bune și gustose au să desvețe 
poporală nostru dela aplecarea cătră 
băutură, căci — după cum s'a disă în alt 
locă — lipsa de mâncări bune și gus
tose : mână pe mulțl omeni la loculil de 
esândă — în cârciumă. Dec-I acestă îm- 
pregiurare d-nele învățătore să șl-o în
semne bine.

Pănă acum la școlele grănițerescl 
suntă patru posturi de învățătore, anume 
în: Cugiril, Orlată. Voila .și Vaida-rece 
și credemă. că aceste se voră înmulți 
succesivă în interesulă tetițeloră nostre, 
care încă trebue se se desvdlte amesu- 
ratil recerințeloră timpului.

Multe bune .și folositore va mai face 
Ilustritatea s'a D-lă Baronii Ursă, carele 
se vede că totă restulu scumpei sale vieți 
și-l'a devotată causei școlare .și prin a- 
cesta binelui națiunei române; - der
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Anulu 10-1 după Clirist.

Cartea III. - - Brădina palatului Zarmiz-Edaimlni.
Longiml făcu câțiva pași înapoi și 

se opri cu spatele de tninchiulil unui 
arbore. Fiitilă Regelui înainta pe furișii 
ca o vulpe, rinjindi'i mereu ca Ilisidă de 
munte.

Atunci ochii Romanului vedură o 
groznică faptă : în urma lui Decidav 
venea, u.șdră. soră-sa, și când acesta fu 
la câțl-va pași, gata să se răpedă asupra 
lui. mâna ei cădii, teribilă, și unu junghiu 
puternică intra pănă în mânerii între 
spetele tînerului: elă se doborî greoiu 
la pămentă.

Ună niinutu ea rămase în picidre 
în lumina de lună, naltă, puternică, mă- 
niosă, ca deița răsbunării. Apoi, rupen- 
du-.șl unii șiră de mărgele ce purta la 
gâtu:

— în cea dela niijlocă, dise> și fugi-

Cartea IV, Cele rte-apoi.
CAP. XI.

în dina următore, în tabără, tdte 
căpeteniele triburiloră erau strînse în 
jurulil Regelui în consiliu: venise ună 
nou solă dela Romani, care cerea răs- 
piinsuhl din urmă ală lui Decebală și 
liberarea lui Longiml.

Toți Zarabii: Diige, Scorylo, Băr- 
lială, Mucapar și bătrânii căpitani ai ve- 
teraniloră : tarabostulă Tiernei, ală Dro- 
betei și Tibiscillui. precum și șefii de 
prin localitate, capii Albokeeniloră și a 
Sinsiloră împreună cu preoții cei mari, 
— erau de față. Avea să se hotărască 
în acea di de sortea lui Longină și pdte 
chiar de sortea Daciloră.

Era o lumină de dhnineța. rece, și 
ună aeră tare de munți. era o miș
care măreță de deșteptare, — sunete 
de cornurl. rîncliezărl de cai. tilince sgo- 
motose, zarvă și larmă ca în ori-ce ta
bără. Domnulil și toți curtenii așteptau 
răsărirea sorelui, a cărui lumină înainte- 
mergătore începea să gonescă ceța nopții.

Decebală îșl trăgea mâna ușorii prin 
barbă.

— Totă n a venită ? întreba elu pe 
fratele seu Diige.

Nu, domne, n’a venită încă.
Decebală tăcii .și aștepta erășl. Cele 

dintâiu verfurl de rade începeau să sca
pete dincoce de dunga orizontului. Ne
răbdarea și mirarea cuprindeau pe Rege. 
După câtva timpii, elă întreba din nou, 
supărată :

— Totă n a venită ?
Nu încă, răspunse sfiosu Diige. 

Atunci Regele, se sculă în piciore. 
— Băi hală ! strigă elă.
îndată eși din rangurile nobililoră 

ună omli bine legată, potrivită la sta
tură, îmbrăcată cu pieptăn! de aramă și 
se pironi țapănă în fața Regelui.

— Să-i dai bătae la spete ca să-lă 
înveți să umble 1 porunci elă. Apoi păși 
înainte pe o cărare din pădure, urmată 
de întrega curte, care rămăsese încre
menită de pomnea ce o dedese Regele 
lui Bărhală de-a bate pe fiitilă săli De
cidav.

Se îndreptară cu toții spre apa Stra
iului. In răsărirea Sorelui se spălară cu 
toții pe ochi, unii mai aprope și alții 
mai departe de Rege, și, fiindcă nu se 
mai puteau duce la Dunăre, făcură ju- 

rămentulă celă mare să nu se întdrcă 
nici umilă acasă pănă n’oră ucide pe 
toți dușmanii patriei. Apoi reintrară 
erășl în tabără.

Curtea întregă simția că Regele e 
mândru de noulă solă ce i-lil trimetea 
Traiană, der Jhl vedea neliniștită din 
pricina lipsei lui Decidav. Curtenii nu 
ciuiosceau causa acestei neliniști, căci ei 
nu sciau tocmela care se urmase între 
Rege și copii săi, cu privire la Longină, 
— și lui Decebală îi trebuia neapărată 
să afle. înainte de-a vorbi eu solidă lui 
Traiană, decă Longină a destăinuită ceva 
seu nu.

în cuhnea neastâmpărului, Regele 
chemă pe Vezinas și pe fratele său Diige 
și trecură într’o poeniță dealăturl. după 
ce Bărhală, cu câțiva călăreți cistobacl 
se aședară de pază.

— Zivindide, dise Regele, apucândă 
pe Vezinas de sfora cu care acesta î.șl 
lega haina la gătii, ce credl?...

— Eu. domne, credă că nu am spusă 
nimicii.

— Credl?... dise Regele iritată.
— Așa îmi pare, răspunse Vezinas. 

Acestă Romană era mai bine se fiă Dacă: 
scie multe și spune puține. 



Nr. 32 GAZETA TRANSILVANIEI. 1888.

durere! multe din eforiele școlare . cari 
in prima liniă ani trebui să-i stea Ilu- 
strității Sale într'ajutoră. lucră din neso
cotință seu din răință în contra saluta- 
rieloră și buneloră intențiunl ale llustri- 
tății Sale, persecutând^ sub pretecste de 
nimică pute pe cei mai harnici învă
țători — căci la stolele grănițeresel nu 
pote ti vorba de învățători slabi prin 
ce indirectei zădârnieeseă bunele îuten- 
țiunl ale llustrității Sale. Ar fi timpulă 
se'șl vină în fire și acei nesocotiți mem
bri et'oriall. cari află plăcere în persecu
tarea învățătoriloră. căci prin aceea nu
mai strică, er nu ajută, declini să folo- 
sescă școleloru și prin urmare și co- 
piiloră lorii. Er unii învățătorii perse
cutatei pre nedrept ulii și chiar numai din 
răutate, nu'.șl pote face nici datoria în 
șcdlă și nii se pote ocupa nici cu litera
tura, când în ambele cașuri îi trebue li
niște sufletescă. Și astădl e unii slabă 
învățătorii acela, despre carele nu scie 
lumea că trăiește și elă. Credemu a nu 
ne vede necesitați mai târdiu ca se ne 
provocănift la cașuri speciale, căci cei 
vinovațl voril înțelege la adresa cui sună 
aceste șire și se voru îndrepta, decă țină 
încă la simțulă de oifore și la neamulă 
lorii românescă.

(Va urma).

Literatură.
Ni s’a trimisă catalogulfl cărțiloru 

aflătore in librăria seminariului metropo
litanii din Blașu. In acesta librăria se 
află unu numără frumoșii de cărți parte 
în coniisiune, parte în proprietatea și 
editura tipografiei seminariului metropo
litană de acolo. In specialii se potă 
procura dela acestă librăriă diferite cărți 
bisericesci; cărți scolastice pentru semi- 
nariele clericali; cărți scolastice pentru 
gimnasii, scole reale, civili și preparan
dii : cărți scolastice pentru scolele ele
mentare. primari și poporali: diferite 
mape (cliarte), globulă, semigloburile. 
mașina de calculată, tabele românesc! 
de păreți etc.: apoi cărți istorice de di
ferite feluri, tipărituri pentru oficiile pro- 
topopescl. parochiali șî învețătorescl, ti
părituri pentru notarii de cercă și co
munali. etc. La cerere cărțile procurate 
din acestă librăriă se potă lega după 
plăcu în compactoria proprii a semi
nariului.

Intemplărî diferite.
Furtu și dinamită. Ni se scrie din 

Vințttlit de joșii: In săptămâna trecută 
s'a furată din biserica rom. cat. din 
Vințulă inferiorii o stea de aură pe care 
o numescă „repide11 seu „Szentseg11. 
Făptuitorulă e necunoscută și gendar- 
meria îlil urmărește. Cu acestă oca- 
situie, căutându-se după obiectulă furată 
în biserica reformată din locă. care e 
deja părăsită de mai niulțl ani. s’a aflată 
o ladă cu dinamită. Acestă materială 
a fostă depusă acolo de fiulu preotului 
reformată Peterfy. Lada s'a confiscată 
de cătră gendarnil și mai multă nimică 
nu s’a făcută. De se afla lada cu dina- 
mită’în biserica românescă, preotulă dim

— Vîră'țl puninulă în gură, popo, și 
nu vorbi decă te-ai păcătoșită, îi răs
punse Regele.

Și după aceea plecă de lângă elă și 
se apropia de Diige, încetă și pe gân
duri. Der abia ajunse lângă elă. și'i în- 
torse spatele numai decâtă. fără a’i dice 
nici unii cuventă. Apoi se opri în po
iană. singură, și părți a se gândi. Fra
tele seu era .șiretă și nu-lă iubia Ve- 
zinas era singumlă bărbată în fața că
ruia sumeția regescă se potolea. De aceea 
Regele, după câteva minute de gândire, 
se apropia er de preoții și, nesigură, cu 
mâna pe haina acestuia îi rjise încetă:

— îmi pare că am făcută o gre- 
șală.

— Sciu, răspunse Vezinas.
— Cum scii ? întrebă Regele restită. 

Decă sciai de ce nu mai oprită?...
— Fiindcă Zalmolcse m’a făcută 

numai popă, nu rii'a făcută Rege.
Ei, te-ai prostită! dise Regele 

restită. Și voi să plece, der erășl se opri.
— Fiiulil meu e cam iute... îhî va 

fi omorîtu decă nu va fi spusă nimică.
— Și va fi făcută tină lucru rău și 

fără folosii, dise Vezinas. 

preună cu fiu-seu cu totă ar fi fostă 
încvartiratu la Nr. 1 în Alba-Iulia, er 
diareic ungurescl arăți urlată câtă le ia 
gura, că s’a descoperită inul complotă 
daco-română.

Porcultl-calu. hitr'o comună din co- 
mitatulă Terna vei mari s'a dată la 15 
Februarie n. unii pașaportă de cai cu 
următorea descriere a calului: „Mă
rimea : 42 centimetri: Colorea : negră : 
secsulă . porcii!14 Notarulă comunalii, cum 
să vede, m'avusese blanchete de pașa- 
porte pentru porci .și așa folosise pen
tru unii porcii unu pașaportă de cai fără 
se fiică vr’o corectură. Omulă îșl ajută 
cum pote.

Logodnă in pivniță. In comuna Be- 
lină din comitatulă Treiscaune s’a ser
bată la 12 Februarie n. o logodnă în 
casa lui Bodo Jozsef. După mâncare și 
beutură a urmată joculă. Mică și mare, 
bătrâni și tineri, toți începură să sară 
la „csârdâs11. Deodată însă podela casei 
se surpă și jucăușii se pomeniră în piv
niță. Unii cădui’ă în putinele cu vardă, 
alții pe grămedile cu cartofi. Toți erau 
grămădiți unii peste alții. Nu s’a întem- 
plată însă nici o nenorocire mai mare. 
S’a ridicată care cum a putută și s’au 
dusă la ale loră, mulțumindă lui Dum
nezeu, că au scăpată teferi din acestă ve
selă petrecere, începută în casă și ter
minată în pivniță.

Concertă în Dobra.
Concertă va arangia corulă bărbă

tescă din Doin a la 14 (26 ) Februarie 1888 
în sala hotelului „laHusariu44. Venitulu 
curată e destinată în favorulu fondului 
acestui corii. După concertă petrecere 
cu danțu. Inceputulă la 8 bre sera.

Prețurile de intrare : o personă Lo
cală I 80 cr.— Localii II 60 cr. Par
teră 40 cr. Pentru copii parteril 10 cr. 
Bilete se potă căpăta la d-nulă N. 11 er- 
baiu și sera la cassă.

Programulă e : 1. „Cântecă de jertfă44 
de L. v. Beethoven, eseeutată de corulă 
bărbătescă. 2. „Povestea fetei I-iu“ de 
A. Pană, declamată de N. Herbaiu. 3. 
„Cucuruză41 de Humpel. eseeutată de co
rală bărbătescă. 4. „Miednlă nopței44 și 
„Două inimi11 de G. Dhna, esecutate solo 
de I. Ogneană. 5. „Detunata14 de Em. 
V. Neiedly. eseeutată de corulă bărbă
tescă. 6. „VariațiunI pentru violină14 de 
Kallay F. 7. Innosulă Pașteloră14 de C. 
G. Porumbeseu. eseeutată de corulă băr
bătescă. 8. „Despotă Vodă11 —Scena tem
niței - de V. Alexandri, declamată de 
tos. Morariu și I. Ogneanu. 9. ai „S'o 
vedl mamă11 horă poporală aranjată de 
Gr. B. b) „In pădure14 de T. de Flon- 
dor, esecutate de corulă bărbătescă.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală „Gaz. Trans.44,
Petersburg, 24 Februarie. Unit 

comunicată alft guvernului publi
cată în foia oficială declară, că gu-

— Ba va fi făcută bine! strigă De- 
cebală supărată.

Vezinas se uită la elă cu milă. Toți 
cunoșteau pe Decebală, der nimeni nu-lă 
înțelegea mai bine ca bătrânulil preotă. 
Decebală era adesea cânosă și nedreptă; 
ucidea și spândura fără multă chibzuință. 
Der... înaintea ochiloră lui alerga umbra 
cea mare a Patriei! Era făcută din acea 
schijă de omeni, cari de viu se îngropa 
pană în brâu în pămentulu ce i-a năs
cută și crescută, cari trăiescu și morii cu 
o singură ideă între tîmple : țâra ! Preo- 
tulil îhî înțelegea : Era strînsă bietulă 
leu în lanțurile nevoii, și se sbătea se 
scape. Supărările și grijile îlă făcuseră 
mai rău decâtă în adevănl era... Și preo
tulă veni binișoră lângă Rege și-i șopti 
la ureche :

— Putemă, domne, afla plin chiar 
Longinus...

— Așa... dise Regelo uitându-șl 
mânia, putemă...

— Să se trimită omeni după elă. 
Decă va fi adusă viu e semnă că a 
spusă.

— Der decă nu va veni? întreba 
Regele posomorită. 

vernulă consideră ca imperiâsă de
părtarea prințului de Coburg din 
Bulgaria, ca regentă ilegală și u- 
snrpatoră ală puterii ce este. Gu
vernată nu face pe nimenea res
ponsabilă pentru trecută; deja, o 
sinceră reennoseere a rătăeiriloră 
va li de ajunsă în ochii guvernu
lui ca garanția pentru o întorcere 
spre mai bine.

Rusia doresce esclusivu binele 
Bulgariei. După depărtarea usur- 
patorului. cea dinteiu dorință sin
ceră a representanțiloră bulgari 
va li de ajunsă, ca cele trecute 
se le dea uitărei și se restabilescă 
raporturile cordiale de mai nainte. 
Bulgarii să-și unescă în line opin
tirile. ca s6 aducă patria pe calea 
legalității, atunci orl-ce amestecă 
streină va deveni tară scopă și 
superfluu.

Guvernulă refusă a și lua în 
ajutoră măsuri violente, ei mijlo- 
culă de a se asigura liniștea ge
nerală zace în înlăturarea starei 
actuale.

Parisu, 24 Februarie. Camera 
a votată cu 248 contra 220 fon- 
(lulă secretă, deorece guvernulă a 
pusă cestiunea cabinetului.

DIVERSE.
0 statistică asupra discursului prin

cipelui de Bismark. „Norddeutsche Allg. 
Zeitung11 dă asupra espedițielorfl făcute 
cu discursulă principelui de Bismark ur- 
mătorele date statistice : Discursulă can
celarului imperiului a fostă espediată în 
aceeași di din Berlină, fiă în estracte, 
fiă in c.rtenso, în 1218 telegrame, cuprin- 
dendil lină totală de 194.296 cuvinte, la 
326 desfinațitinl diferite, atâta în Ger
mania câtă .și în streinătate și pănă în 
regiunile cele mai depărtate de pe glob. 
Acestă discursil conține în totală 10,997 
cuvinte. O parte din telegramele de 
espedițiune, erau redigiate în limbi stre
ine. Pentru a grăbi servieiulu de es- 
pediare a telegrameloru, 235 impiegațl 
operândtl la 222 aparate, au lucrată di 
și nopte. La acestă lucrare trebue să 
se adaugă unii mare număr de telegrame 
de mulțumire, de felicitare și de adesi- 
une, adresate din fote părțile i'principe- 
lui cancelarii, și la multe din ele princi
pele răspunse imediată.

Una manuscriptu prețiosu. La bibli
oteca din Treves s’a descoperită ună 
manuscriptă interesantă, Acesta este 
ună fragmentă din o vechia poemă fran- 
cesă, alu cărei autorii, după notele ce se 
află în josulu textului, n’ar fi altulă de 
câtă Richard Inimă de Leu, regele An
gliei. Aruncată de o furtună pe costele 
Dalmației, la reîntoreerea sa de pe pă-

E semnă râu ... Atunci vomă 
chema pe Docliia și ea ne va spune.

— Așa este, sâ-i cheme, sâ-i cheme pe 
amândoi, sâ vină și ficămea. Bărhală! strigă 
Regele cătră comandantuhi Cistobaciloră, 
să te duci la tîrgă să aduci pe Romană, 
m’ai înțelesă? .și totodată să dai de scire 
corului fecioreloră că am băgată de 
semă lipsa lui dela rugăciunea de dimi- 
neță. Mergi!...

Comandantulă Cistobaciloră, însă, 
rentase pe locil.

— Mergi! am disil, strigă Regele.
Bărhală căijii pe brîncl.
— Ce vrei să’mi spui ? Ți-ai alesă 

râu timpulă. Spune repede.
— Romanulă, domne e aici. Co

rală deasemenea a venită.
E aici? Va să dică e viu? Va 

se dică a spusă? întrebă Regele nerăb
dătorii. După aceea se întorse iute cătră 
Vezinas:

Părinte, a spusă ! Cânele e, ală meu! 
Mă voia duce eu singurii și-lă voiu 
ucide!

Apoi se întorse cătră Sore înviorată 
și măreță:

— A tată!... dă-ml dile și putere !..
Și fără a mai asculta, nici o vorbă 

porni și reintră în tabără. 

mentiilă sântă. Richard fusese oprită ca 
prisonieru de împeratulă Enriul II’, la 
Maiența, apoi la castelulu dela Trifels, 
unde-lă regăsi favoritulu seu, poetulă 
Blondei. In timpulă captivităței sale în 
Germania, ehl al’ fi compusă acestă po
emă, care are ea titlu: S/iinfii Nonu și 
țiiuhi ei s/'. Devi/.

Elu pote se scie. Unii arestantn 
din Caiena, colonia francesă de pedepsă. 
a primită dela guvernatoră permisiunea 
de a se căsători cu o tovarășă de «siliți, 
decă va produce atestată despre mdrtea 
nevestei sale dintâiu. Se scrise la au
toritățile respective, deră scrisorea veni 
nerespunsă înapoi. Fiindcă arestantulu 
voia cu totă dinadinsulă se se cunune 
fără amânare, guvernatorulă dise: „Nu 
este nici o probă, că nevasta ta cea din- 
tâiu a murită: cum vei dovedi acesta?14 

„Forte simplu11 răspunse arestantulu. 
„pentru ce altceva simtă eu aicea, decă 
nu fiind-că eu am omorît-o ?!“< După ’a- 
cestă dovadă deplină mnlțămitore s’a 
săvârșită cununia numai decâtă.

Luptă rusescă. Din Iași se scrie, că
tră ,,N. f. Presse11 din Viena: In Chi- 
șineu, capitala Basarabiei, totă lumea 
vorbesce despre următorulă incidență : 
In clubulă nobililonl de acolo s’a iscată 
acum câteva dile o certă între ună domn 
Pavelă Uzakow și ună prinții din Cau- 
cază, Temariaii. Lucrurile ajunseră la 
duelil și cei doi adversari schimbară 
doue glonțe fără resultatu. A doua di 
se întâlniră și se carainbolarâ din club.

< iirsulii pieței Brașovft
din ‘24 Februarie st. n. L888.

Bancnote romănescl . Cump. 8.5’2 Vend. 8.55
Argintă românescu . 
Napoleon-d’orI . . .
Lire turcescl.... 
Imperiali.....................
Gaibinl..........................
Scris, fonc. „Albina11 fi" n 

r ,■ ' „ ’Vo
Ruble RusescI . . .
Discontulu ....

J1 8.47
10.02

8.50
10.05

>• 11.32 11.37
10.32 10.37

p 5.88 5.92
101. - „ 102.-

JJ 98.— ,. 99.-
r 107.— „ 108.-
fi’ ■i—8°,o l'e anu

Cursulu la bursa de Viena
din 23 Februarie st. n. 1888.

Renta de aurul11,, . . .....................96.45
Renta de liârtiă 5" „..................................... 8’2.80
Impruinutulu căiloră ferate ungare . . 147.80
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostu ungare (1-ma emisiune) . . . 94.
Amortisarea datoriei căiloru ferate de 

ostii ungare (’2-a emisiune . . . 123.75
Amortizarea datoriei căiloru ferate de 

ostu ungare i,3-a emisiune) . . .
Bonuri rurale ungare...............................101.—
Bonuri cu clasa de sortare 104.50
Bonuri rurale Banatu-Timișu .... 103.60
Bonuri cu el. de sortare ......................103.60
Bonuri rurale Transilvane . . 103.78
Bonuri croato-slavone ..................... 103.25
Despăgubirea pentru dijma de vinii un-

gurescii ............................................. —.
împrumutul^ cu premiulil ungurescu . 119.25
Losurile pentru regularea Tisei și Sege-

dinului......................................... 122.80
Renta de hârtia austriacă.....................77.55
Renta de argintii austriacă .... 78.85
Renta de aurii austriacă....................108.20
Losuri din 1860 . ... ... 133.—
Acțiunile băncei austro-ungare. . . . 858.—
Acțiunile băncei de credită ungur. . . 269.15
Acțiunile băncei de credită austr. . . 268.50 
Gaibinl împărătesei ... ... 5.98
Napoleon-d’orI ....   10.05
Mărci 100 împ. germane.................. 62.22',',
Londra 10 Livres sterlinge...............126.90

Editorii și Redactorii responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

XII.
Curtea întregă fii mirată când i edu 

pe Rege mergândă atâtil de sprintenă 
și de voiosă, și mai cu semă când îlă 
audi poriincindă să se aducă scaumilă 
regală din cortă și se se pună alături 
cu tronulu de bolovani.

Intr'adevără servii împliniră porunca. 
Deasupra jilțului Decebală dete ordină 
se se întindă ună acoperișă de piele, 
celă mai frumosă și mai înflorată ce-lă 
avea în tabără, și apoi porunci să vină 
Longinus.

Toți cei de față erau minunați de 
ceea ce avea să se întâmple. Ei se așe- 
dară în rândă. după rangă, ca în dile 
de sărbători.

După câtva timpii se ivi și Longinus.
Romanulă înainta acuma înaltă, c-u 

fața posomorită, der cu bărbățiă în sta
tură. In urma celoră întâmplate de cu 
seră, elă se aștepta la ștrengil seu la 
țepă: de aceea îșl ținea mâna pe cin- 
getore sub care îșl ascunsese bobulă de 
otravă, și ideea apropiatei rnorțl îlă în
tărise par’că mai multă. Veni pănă în 
dreptulă lui Decebală și’i făcu o încli
nare din capă, atâtil de semeți, că par’că 
elă ar fi fostă Regele și celălaltă Longin.

(Va urma)
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Nr. 564 ex 1887. EDICTU.
Nastasia Crișiann gr. cath. din Nieula eu locuința în Cătălină, a 

intentată procesă divorțialn contra bărbatului său Bruchentariu Vasilica, 
care o au părăsită acum 12 ani cu necredință, inse ubicațiimea înotului 
nu e cunoscută.

Deci Bruchentariu Vasilica gr. cat. din Nieula prin acesta Edictă se 
viteză și provocă. ca în termină de unu ană și o <Ji se se presenteze la 
I’residiulu torului matrimonială gr. catli. de l-a instanță a tractutui Der- 
gei spre a ti confruntată cu sofia sa și a răspunde la acțiune, căci la din 
contră procesului i se va da cursu liberă și densulă va ti înlocuită prin 
mm curatoră ad actuin.

Dergea, la 18 Februarie 1888. Ioanu Hațieganu,
1 —3 V.-prottop. trac, si preside alu for. niatr.

X
O

x

Se deschide abonamentu pre anulă 1888
la

AMICULU FAMILIEI. Diaru beletristică și encielopedicu-literaru —■ cu ilustrațimri. — Cursulu XII. — Apare în 1 și 15 <[i 
a lmiei în numeri câte de 2—3 cole eu ilustrațiuni frumose; și publică articlii sociali, poesie, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 

mai departe traeteză cestiuni literare și seiențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloru de pretutindenea, precum și a celorlalte poporatiuni din patriei și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totu nisuesce a întinde tuturora indivicjiloru 
din familia o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerațiune pre anulă întregu e 4 11., pentru România și străină
tate 10 franci— lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMANU. Piară bisericescu, școlară și literară — cu ilustrațiuni. — Cursulu XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2 — 3' .'■> cole; și publică portretele și biografiile archiereiloru și preoțiloru mai distinși, precum și alte portrete și ilus-
trațiuni, — mai departe articlii din sfera tuturoră seiințeloru teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
ton și diverse ocasiunî, mai alesă funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literari; și în urmă totă soiulă de a- 
menunte și sciri cu preferința c.eloră din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulu de prenumerațiune pre anulă întregă 
e ' . . .4 ii. — pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totu alu patrulea esemplaru.
Numeri de probă se trimit ii gratisii ori-eui cere.

W A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU“ în Gherla Sz-ujvâr. -Transilvania. "W
—< i. c x ■■ >—

Tota de aci se mai potii procura și următorele cărți din editura propria:
Apologie. Discusiuni filologice și 

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

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

Cuvântări bisericesc! la tote săr
bătorile de preste ană. de I. Papiu. 
Unft volumft de preste 26 cole. Acest 
opft de cnventărt bisericesc! întrece 
tote opurile de acestft soiu apărute 
până acum- avendil și o notiță isto
rică la fie-care serbătore, care arată 
timpulft 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. Prețulft 20 cr. 
Idealulu pierdută. Novelă origi- 
de Paulina C. Z. Rovinaru. Pre- 
15 cr.

Opera unui omă de bine. Novelă
originală. —Continuarea novelei: Idea- 
lutu pierdută de Paulina C. Z. Rovi
naru. Prețulu 15 cr.

Fântâna dorului. Novejă poporală 
Georgiu Simu. Prețulft 10 cr.

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

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

Elă trebue se se însore.
Maria Sclnvartz, traducere 
Negiuță. Prețulu 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. 

lina

nală 
țulti

fie

Novelă 
fie N.<le 

F.
Schiță

din emigrarea lui Dragoșii. Novelă is
torică națională. Prețulft 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune is
torică după Wachsmann, de ioanft 
Tanco. Prețulft 30 cr.

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

Hermană și Doro tea după W. de 
Goethe. traducțiune liberă de Cons
tantinii Morariu. Prețulft 50 cr.

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

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

Petulantulă. Comediă în 5 acte, 
după Augustft Kotzebue, tradusă de 
Toanft St. Șuluțti. Prețulft 30 cr.

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

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Unu volumft de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre
țulft redusă îdela 1 fi. 20 cr.) la 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioanft Popft Reteganu. 
Unii volumft de 14 cole. Preț. 60 cr.

Tesaurulă dela Petrosa seu Cloșca 
cu puii ei de aură. Studiu archeologic 
de D. 0. Olinescu. Prețulft 20 cr.

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

Biblioteca Familiei. Cartea 1. Cu
prinde materii forte interesante și amu
sante. Prețulft 30 cr.

50

T.

v.

Colectă de recepte din economia, 
industria, comereiu și cliemiă. Prețulft 

cr.
Economia pentru scolele popor, de 

Bo.șiu. Ed. II. Prețuia 30 cr.
îndreptară teoretică și practică pen

tru învețămentulu intuitivă în folosulft 
elevilorft normali ipreparandiall), a în- 
vfițătorilorfi și a altorti bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovanîl, profesorii pre- 
parandialu. Prețuia unui esemplarft cu 
porto francată 1 fi. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămă 
vre-ună opă, întocmită după lipsele 
scdlelorft ndstre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îlft și recoman- 
dămii mai aleșii directoriloră și înve- 
țătoriloru ca celorft în prima liniă in
teresați.

Spicuire din istoria pedagogiei la 
noi — la Românî. I)e V. Gr. Borgovan. 
Prețulft 15.

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maximii Popft, profesorii la 
gimnasiulă din Năsăudti. — Manualii 
aprobatft prin ministeriulfl de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptulft de 
datft 26 Aprilie 1886, Nr. 13193. — 
Prețulft 30 cr.

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioanft Buteanu, 
prof. gimn. Unft volumft de peste 30 
cole. Prețulft 2 fi.

Manuală de stilistică de Ioanft F. 
Negruțu, profesorii. Opft aprobată și 
din partea ministeriului de culte și in
strucțiune publică cu rescriptulft de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48,518. Par
tea practică forte bogată a acestui op 
— cuprindendil composițiunl de tof.ft 
soiulft de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pdte întrebuința 

cu multă folosii de cătră preoți, învă
țători si alti cărturari români. Prețulft 
1 fi. 10 cr.’

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

Carte conducătore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Broș. I. scrisă 
de Gavrilft Trifu profesorii preparan- 
dialft. Prețulft 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarul» sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericescl 
forte frumoșii ilustrată. Prețulft unui 
esemplarft bro.șurată e 40 cr., legată 
50 cr., legată în pânză 60 cr., legată 
mai fină 60, 80, 90 cr.. 1 fl.. în legă
tură de luxă 1.50—2.50

Miculă mărgăritaru sufletescu. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumoșii ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulu unui 
esemplarft broșiu’atft e 15 cr., — legatft 
22 cr.. legatft hi pândă 26 cr.

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

Visulu Prea Sântei Vergure Maria 
a Născetorei de D-deu unnatft de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu iedne fVu- 
mdse. Prețulft lunii esemplarft spedatu 
franco e 10 cr., 50 esemplare 3 fl., 
100 esemplare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusâ Christosu. 
Prețulft unui esemplarft legații și spe- 
datft franco e 15 cr.

' _ ________________

Tipografia A. MUREȘ1ANU, Brașovă.


