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Foile magiiiare și Slavii din nionarchia.
ii

Brașovu, ‘23 Februarie a. c.
Respundeudu foiei guvernamen

tale. unguresc! „Neinzet11, rjiarulu 
independenții croatu „Obzor" scrie 
cu privire la gratulațiunea ce au 
trimis’o deputății slavi din parla
mentul austriac episcopului Stross
mayer, următorele:

„Organul!! ministrului-preșe- 
dinte ungurescă descrise pe trimi- 
țetorii gratulațiunei ca pe nisce 
omeni cari au comisii crima de 
înaltă trădare și amenință, că Un
garia va interveni în Cislaitania, 
decă acolo nu se tace „ordine11 și 
decă nu se împiedecă manifesta- 
țiunl, cari suntu contrarie dualis
mului și car! dau pe față nisce 
nisuințe nefavorabile intereseloru 
monarchiei, nisuințe cari tindă a 
intiința unu stătu sudslavicu prin 
violarea integrității teritoriale a 
Ungariei. Onoratulu „Nemzet11 
dice: acela nu este unit amică sin
ceră ală dualismului, care adereză 
la activitatea episcopului nostru 
pe teremulu culturei sudslavice.11 

„Se pare că cei din redacțiu- 
nea lui „Nemzet11 nu credu în tă
ria dualismului, decă o gratulare, 
în care nu se afla nici urmă de, poli
tică, pote se iriteze așa de multă 
pe domnii aceștia, încâtă fără 
voiă trebue se se îndoiescă omulă 
în starea normală a minții loră. 
Acestă paroxismu maghiară do- 
vedesce, că cei de dincolo de Dra- 
va nu prea au încredere în so
liditatea clădirii dualistice, și mai 
departe se vede dintrînsulu, cum 
înțelegu Maghiarii dualismulu, ce 
rolă îi atribue ei, ce aștepta ei 
dela elu. Pentru noi aceste in
terpretări ale dualismului nu sunt 
110116, der e bine decă se reîno- 
escu, căci repetita placent; suntu 
adecă omeni a cărora meinoriă 
trebue se fiă reîmprospătată, car! 
trebue scuturați, ca se nu adormă 
prea de totă tare, și ca nu cum
va în cele din urmă să credă, 
că ne luptâmu numai contra unui 
periculu închipuită."

„După părerea lui „Nemzet11 
unitatea serbo-croată, cea mai înaltă 
țîntăa doririloru episcopului Stross
mayer, stă în contradicere cu idea 
dualismului. Oruanisațiunea monar- 
cbie.i pretinde va se ițiră, după „Xem- 
z?t~. ca fii aceluiași poporu sfirbo- 
< roatu se trăicscă între olaltă în certă 
și ut înțelegere. De aceea: anatemă, 
episcopului Strossmayer, care prin 
promovarea concordiei serbo-cro- 
ate lucreză în contra dualismu
lui."

Acestu comentară, ce’lu facă 
Maghiarii dualismului, este forte 
instructivă pentru Croaț! și Șerbi. 
II u c.unoscemă de multă, der ne 
place multă, că acuma a apărută 
într'o nouă edițiiuie îmbunătățită. 
Maghiarii trăiescu în ilusiunea. că 
Serbii și Croații de dragulu loră 
se voru nimici unii pe alții. Se 
înșelă, acesta bucuriei nu le va H 
dată se-o aiba. Și pentru ca aces
ta se nu se întâmple va îngriji 
patriotisnmhi și înțelepciunea Ser- 
biloră și a Croațiloră. Decă du

alismulu pretinde ca Serbii și Cro
ații să se răsboiescă unii pe alții, 
atunci și numai pentru acesta sun- 
temu contrarii dualismului.“

„Gratularea deputați loră slav! 
din camera deputațiloru austriac! 
serbătoresce pe episcopulu Stross
mayer ca pe întemeiătorulu inști- 
tuteloru nostre de cultură. Ore 
prin acesta episcopulu Strossma
yer să fi păcătuită în contra ideei 
dualismului ? Ori doră au păcătu
ită contra acestei idei aceia, car! 
serbătorescu operele episcopului 
pe acfestu teremă? Decă dualis- 
mulu pretinde ca noi să nu pro- 
gresămă în cultură, ca să ni se 
stingă lumina culturei mai înalte, 
ca să servi mu ca materială brută 
pentru totufeliulu de forme de stată, 
atunci nu ne putemu împăca ni
ciodată cu dualismulă. “

„Felicitarea deputațiloru slavi 
mai amintesce și meritele lui Stross
mayer pentru slavismă, pentru a- 
cea reciprocitate slavă, în care 
aflămu cea mai puternică garan
ția a desvoltării năstre. Este 6re 
acesta ună păcatu contra dualis
mului ? Idea solidarității slave nu e 
identică cu unitatea de stătu politică 
a Slaviloră și de aceea ea nu este 
contrară nici unei organisațiunl a mo- 
narchiei,....

„Maghiarii au mai puțină de- 
câtă ori-cine causă, de a da le- 
gei, pe care se întemeiază actuala 
organisațiune a monarchiei, unu 
sensu, care stă în contrazicere așa 
de mare cu cele mai sânte senti
mente slave. Dualismului nu-i este 
iertată a împiedeca pe Slavi se se 
semță ca frați nu-i este iertată a 
opri pe Șerbi și Croată de a-șilua 
uutrementulă spirituală din litera
tura bogată rusdscă, de a se folo
si de literatura multă mai desvol- 
tata polonă și boemă. Acesta cu a- 
tâtă mai puțină li se pote denega, 
cu câtă Germaniloră austriac! le 
stă în voiă liberă a accentua la 
totă ocasiunea unitatea națională 
cu imperială germană.“

„Nemzet11 nu e mulțumită cu 
aceea că deputății slavi ai parla
mentului austriacă recunoscă le
galitatea actualei organisațiunl a 
monarchiei; nu e mulțumită cu 
aceea, că ei pană acuma n’au es- 
primată nici c’umî cuvântă dorința 
ca acesta organisațiune a monar
chiei se se schimbe: „Nemzet11 vo- 
iesce ca acești deputați se se en- 
tusiasmeze pentru organisațiunea 
dualistă a monarchiei și ca în 
acestu entusiasmă se-șT uite de 
originea loră slavă. Ce-i prea 
multă strică. Maghiarii aru trebui 
se. fiă mulțumiți, că Slavii nu combătu 
dualismulu. Entusiasmulu nu se pote 
impune și cu atâtu mai puținii se pote 
dicta, cu amenințări*.

„Ni se pare, că purtarea cea 
sfiiciosă, care a făcută pe depu
tății slavi în parlamentulu aus
triacă se evite totă, ce ar pute 
se fiă neplăcută Maghiariloră, i-a 
făcută pe Maghiari așa de îngâm
fați încâtă nu mai potă se sufere 

1 nici o gratulațiune eșită din sî- 
nulă deputațiloră slavi ai Austriei. 
Ceva mai puțină sfială și ceva 
mai multă energia pote nu ar 

strica și atunci Maghiarii n’aru 
considera ca neadmisibile nisce 
nevinovate manifestațiunl ale sim
patiilor u slave'1.

Tratatuln de regulare a granițe
lor! austro-ungare-române.

(Urmare.)
Deputatulă sasă Steinacker dice, că 

unele observări ale stângei estreme, care 
dovedesc!! unt! spirită dușmanii contra 
monarchiei, respingendă comunitatea, nu 
poți! ave bunii efectă mai aleși! sub 
constelațiunile politice actuale. Acesta 
însemneză în fața unui dușmanii din a- 
fară, că suntemă slabi.

Schimbarea teritorială a unui stat!! 
nu pote fi indiferentă pentru celalalt!!. 
OrI-ce ar dice dreptulă nostru publici!, 
nu se pote nega, că în afară Ungaria în 
prima liniă se pote validita prin posiți- 
unea de mare putere a monarchiei. Și 
nici aceea nu se pote admite, că dinas
tia este singura legătură între Ungaria 
și Austria. Suntu interesele comune, 
care unesc!! ambele state prin pactuLă 
dela 1867, creândil o uniune reală și le 
represintă în afară ministrul!! comunii 
de esterne. Când e vorba de tractate 
internaționale, stânga estremă să nu 
uite, că posițiunea de mare putere a mo - 
narchiei dă Ungariei ponderositate. Vor- 
bitorulă e pentru primirea tractatului.

Președintele camerei nu se ’nvoesce 
cu ceea ce a disu antevorbitorul!!, că a- 
decă prin pactu s’a creatu o uniune re
ală, observând!! că acesta nu corespunde 
cu posițiunea de drepții publici!. (Vii 
aprobări generale.)

Ferd. Szederlte.nyi dice, că în tracta
tele internaționale mai vechi ale Unga
riei nu sunt!! espresiunl — cum a disă 
ministru-președinte — care se violeze 
dreptul!! publicu alii acesteia. Iu ele nu 
e vorba de Austro-Ungaria, ci de teri- 
toriulii monarchiei austro-ungare, ceea 
ce corespunde pactului din 1867. Mi- 
nistru-președinte a amintitu acea con- 
vențiune ce s’a îucheiatu în afacerea că- 
ilorîi ferate cu România. In acestă con- 
vențiune se dice clarii, că convenția se 
încheiă între guvernele unguresc!! și ro
mânii. Vorbitorul!! susține moțiunea lui 
Gyorfi'y.

Ministru-președinte Tisza, respun- 
cjendfi lui Apponyi, elice că n’a concesii 
s<5 se vateme dreptul!! publici! alt! Un
gariei, ci a admisă numai că în tractată 
obviuă unele espresiunl necorecte. Ces- 
tiunea cabinetului n’a pus’o formală și 
speră, că în afaceri de dreptă publică 
nici nu va fi nevoiă se o pună. între
barea e, că ore să se sacrifice o con- 
vențiune de interesă comună, fiindă că 
nu se potă corege unele espresiunl ne
corecte ? Nu presupune, că cineva se va 
declara pentru alternativa pusă de Ap
ponyi , spre paguba intereseloră țării. 
( Vii aprobări în drepta.)

Contele Albert Apponyi dice, că mi- 
nistru-pre.ședinte scie, clinică la astfelă 
de tractate cum e ceh! de față conlucră 
și astfelă de organe, ală căroră concept 
contradice dreptulă publică migurescă 
și contra acestui conceptă e de aștep- 
tatu în totă timpulă, ca ministru-preșe
dinte să apere deplină dreptulă publică 
ungurescă și să pună chiară și cestiunea 
de cabinetă. iFurtundse aplause ’n 
stânga.)

Ministrulu Tisza vede, că Gestiunile 
de dreptă publică în faptă suntă de ca- 

racteru forte îndoiosă; căci contele 
Apponyi stabilesce o nouă teoria, după 
care nu numai față c!i domnitorulă, ori 
cu parlamentulă, ci și față cu ună ală 
treilea factoră se pote pune cestiunea 
de cabinetă.

Iuliu Schwarz nu găsesce corectă, 
că se tragă clopotele pentru unele es
presiunl admise ca incorecte de guvernă.

Emerich Szalay: Noi le tragemă 
însă. (Ilaritate).

Iuliu Sehwarz polemiseză apoi cu 
Apponyi. N ar fi cu scopă a face în 
împrejurările actuale să cadă guvernulă.

Iosef Madarasz sprijinesce propune
rea lui GyorfiyJ

Bela Griinwald elice că violarea 
dreptului publică ungurescă e așa de 
eclatantă încâtă nici unu Ungură nu o 
pote nega. Violarea a observat’o și gu
vernulă și călătoria ministrului de in
terne la Viena stă în legătură cu co
rectarea espresiiuiiloru violatore. Pro- 
iectulă înclină spre uniunea reală. Să 
se’ncerce numai odată a numi într’ună 
tractată cu Serbia orașele serbescl un- 
guresce de Nandorfehervar, Galambocz 
etc., și cu greu se va găsi ună diplo
mată serbă, care să subscrie acestă trac
tată. Și ună ministru de acolo, care ar 
presenta ună astfelă de tractată, n’ar 
sta nici 24 de ore în oficiu. Vorbitorulu 
a cerută în delegațiuni, ca posițiunea 
separată de dreptă publică a Ungariei 
să se recunoscă în titlurile ministerieloră 
comune, der n’a isbutită cu acestă pro
punere, fiind-că nici ministeriele comune, 
nici diplomații noștri și — cum se pare 
— nici guvernulă ungurescă nu voru să 

respecte independența de dreptă pu
blică a Ungariei. [Vii aprobări în stânga].

După ce Iuliu Homith a vorbită 
pentru primirea tractatului, urmară vor
birile finale.

Raportorul;! Latkoczy, răspundendă 
oposițiunei, dice că în sensulă art. de 
lege XII din 1867 decidă legislativele 
ambeloră state ale monarchiei asupra 
cestiuniloră care atingă integritatea mo
narchiei totale. Dreptulă publici! ungu- 
rescă stă pe base cu multă mai tari de- 
câtă ca să potă fi alterată prin câteva 
espresiunl necorecte. De aci înainte trac
tatele internaționale să se presinte mai 
întâiu ministrului de justițiă ea să le esa- 
mineze. Rogă camera să respingă mo
tivele.

Iuliu Gyorțfy, după ce polemiseză cu 
mai niulțl deputați, declară, că legătura 
de dreptă cu Austria nu involvă și o le
gătură teritorială. Față cu România gu
vernulă s’a arătată slabă.

Akos Beiithy pledeză pentru moțiu
nea sa, polemiseză cu diferiți deputați 
și dice că ministrulă Tisza pune cestiu
nea de cabinetă numai ca să producă 
efectă, cum a făcută în cestiunea băncii, 
când apoi a cedată. Ministrulu-preșe- 
dinte a pusă alternativa că ori camera 
va vota proiectulă ori va sta în fața 
unei cestiunl de cabinetă. Față cu cine 
’șl-a luată ministru-președinte îndatoriri 
asupră’șl? Față cu ministerulă de es
terne ori față cu guvernulă română ? Și 
cu ce dreptă s’a obligată? Recomandă 
primirea propunere) sale.

Ministru-președinte Tisza ia din nou 
cuventulă și dice, că Iuliu Gydrtfy pote 
privi liniștit la votare, căci scie că tractatul 
nisuesce tocmai binele acelei țări în care 
locuesce elă [Gybrfiy, adecă ală .A"ba
lului |.
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Miuistridu de interne Orczy protes
tezi contra aserținnei, el la regularea 
graniței ungare s'ar fi validitatfl iuflu- 
ință streină.

Urmându votarea, tractatulă fu pri
mită cu 185 contra 86 voturi. Absenți 
au fostă 177 deputațl. Prin urmare trac
tatului s’a primiți! cu o maioritate de 
99 voturi.

SCIRILE DILE1.
„Foia Diecesanău din Caransebeșa 

scrie: Procesă de pressă are și nevino
vata nostră „Foia DiecesanâQ pentru că 
între „Varietăți^ a fostti luata și ea o 
simplă notiță despre neîntrarea d-lui ge
nerala Traiană Doda în dietă și despre 
invaliditarea mandatului său de deputata. 
Ascultarea prealabilă a redactorului a a- 
vută loca încă în anula trecuta, er per
tractarea finală este fixată pe diua 
de 7 Aprilie nou a. c. la tri- 
biuialula regesca din loca, deorece pen
tru fosta graniță militară este în vigore 
și astădl legea austriacă de pressă din 
17 Decemvre 1852, după care tribuna
lele ordinare sunta totodată și tribunale 
de pressă. Resultatulil îlă voma publi
ca la timpulă său.u

Astt'ela numai câteva diare mai lip- 
sesca, care încă nu simtă acusate, pen
tru ca să putemă dice, că întrega pressă 
românescă e tîrîtă înaintea tribuna- 
leloru.

* ♦ »
Suntu de ocupată: postula de magis

tru poștală în Apahida, comit. Cojocnei, 
și în Prejmeră, comit. Brașovului, ambele 
cu contracta și cu cauțiune de 100 fi. 
în bani gata, precum și cu lefii de 150 
fi. pe ana, 40 fi. cheltuell de cancelaria 
si altă sumă cheltuell de espedițiă. Peti
țiile se adreseză în timpă de trei săptă
mâni la direcțiunea poștală și telegrafică 
din Sibiiu, unde se găsescă și condițiu- 
nile ce se pună concurențiloru.

* *
In Arrigă s’au bolnăvită de versatil 

(bubatăi dela 16—20 Februarie n. 9 co
pii, dintre cari 3 s’au vindecatu, 4 au 
murită și 2 suntă încă în tratare medi
cală. In aceleași dile s’au bolnăvită în 
Sadă, totă comitatulă Sibiiului, 27 per- 
sone de scarlatină, dintre care 8 s’au vin
decată. er 19 suntă în tratare medicală.

Camera de comerță și industria din 
Brașovu a primită dela biroulă statistică 
din Pesta ună prospectă despre plănuita 
nouă edițiune a lexiconului localitățiloră 
din Ungaria. Lucrarea acesta, care e 
încredințată consilierului de secțiune Dr. 
Jekelfalussy. va apăre în anulă acesta 
și va costa 6 fi. pentru cei ce o aboneză 

și 8 fi. pentru cei cari o voră cumpăra 
dela librării. Subscrierile se potă face 
la camera comercială din Brașovu.

* *♦
In comitatulă Maramureșă, în valea 

Anta, geologii erariall au descoperita o 
bogată mină de aură. Erarulă, precum 
spune „E-s,“ s’a și adresată la comitată 
ca să’i încuviințeze a înființa acolo o 
societate care să lucreze mina. Numita 
foiă speră că comitatulă va fi despăgu
bită prin aură pentru slabele isvdre de 
petroleu ce se descoperiseră mai nainte.

** *
In sera de 2 11-4, Martie, d-lă Necu- 

lae Popovici, profesoră de cântă la liceulă 
româna și conducătorii ală corului „He- 
uniunei române de cântări" din locă, va 
da în sala hotelului Nr. 1 ună concertă 
cu coucursulă mai multora puteri musi- 
cale de aci, bine cunoscute.

D-lă Popovici e ună escelentă cân- 
tăreță, care nu numai studii seriose a 
făcută ci are și o voce cum rareori au- 
dimă. Publiculă din Brașovă va ave 
deci plăcuta ocasiune, să-lă audă esecu- 
tându ună complexă de cântece, ală că
rui programa îlă vomă publica îndată 
ce ni se va face cunoscută.

* **
Unu mare incendiu a distrusă în noptea 

de 17 Februarie curentă teatrulu națio
nală din Iași. Foculă a isbucnită pe 
când actorii făceau repetițiă, și a arsă 
pe lângă celelalte și garderoba actori- 
loră. Numai paguba trupei se ridică la 
200,000 lei. Actorii au scăpată numai 
cu hainele de pe dânșii. Nici edificiulă 
teatrului, nici mobilierulă și celelalte e- 
fecte nu erau asigurate, în adevără o 
negligență de neiertată, cum dice „Răs- 
boiulări

Corespondența „Gazetei Transilvaniei.1'
Bicazu, 27 Februarie 1888.

Alegere de jude ilegală. — Domnule 
Redactorii! In comuna nostră Bicazu 
în comit. Silvaniei fiindă fixată diua ale- 
gerei de jude comunală pe 30 Ianuarie 
a, c. poporulă întregii pură română, 
afară de 4—5 familii jidovescl, aștep
ta cu nerăbdare să se presinte în co
mună protojudele cercualu Kiss Laszlo 
ca să ne scape de cârmuirea jidovescă, 
mai alesă că și judele e jidană. Der ce 
să mai vedl? Sosindă terminală fixată 
pentru alegerea judelui, și presentându- 
se și protojudele, acesta, trecendă pe 
lângă locuința notarială, se încuartirâ la 
jidanulă Weisz Ignăcz, de unde dede 
ordină a se presenta și poporulă alegă
torii acolo, și poporulă blândă din fire 
cum e se plecă ordinului, și ajungendă 
acolo, după ce mai ânteiu s’au alesă trei 
bărbați de încredere în presența acestora, 
d. protojude candida pe trei inși în per- 
sona lui Weisz Ignacz, Deacă Toaderu 
și Popă Alesiu, despre a căroră candi
datură poporulu alegătorii nici că visase, 

în contra acestei procederl protestă ve- 
teranulă preoții ca bărbată alesă de în
credere Elia Jortisă, der fără succesă și 
așa vâdândă că poporulă cu alesulă său 
de candidată nu se primesce, plecă că- 
tră casă, și după densulă totă poporulă 
alegătorii pănă la parocliiă, unde se și 
pregăti apelulă în contra actiunei ile
gale, subscrisă fiindă de întregii popo
rulă afară de Vasiliti Sasă, preparandii 
absolută.

Pănă s’a consfătuită poporulă, că 
ce ar fi. de făcută, etă că protojudele a- 
lege și întăresce de jude comunală pri
mară prin cocișulă stăpânului casei, și 
prin alțl 4—5 semeni pe Weisz Ignacz, 
fratele fostului jude în anulă trecută a- 
nume Weisz Moricz, care se află acusată 
.și înprocesuată pentru crima de incendi
are a școlei nostre confesionale din locă 
și a altoră trei locuințe învecinate cu 
totă mobiliarulă și recoltele loră. de totă 
devastate și pe Deacă Todoră l’a nu
mită peste voiă poporului de jude. Etă 
cum doi frați jidani într’o comună ro
mână se potă neguțători cu birăirea 
(oficiulă de jude comunalii) dându-o unulă 
altuia după ce se ostenesce cu ea în de
cursă de 3 ani seu și după 6 ani.

Astfelă de dreptate ne aduce și ne 
împarte constituționala stăpânire im- 
gurescă. Unu Selăgianu.

In cestinuea fmidaținiiei Mihocu.
Sub acestu titlu cetimu în „Bi

serica și Scola“ din Aradu cu 
data de 21 Februarie n. următo- 
rea scrisore ce i-o adreseză unu 
credincioșii din Beiușu:

In luna trecută ați luată notiță în 
foiă despre mortea preotesei văduve din 
Pocola, Ecatarina Mihocă născ. Popa, 
precum și despre fundațiimea de 4000 fi 
ce au făcută ambii fericirii testatori pen
tru crescerea tinerimei gr. or. dela gim- 
nasiulă de Beiu.șă.

încâtă însă în dilele din urmă — pre
cum s’a observată — se intenționeză din 
cutare parte și anume din partea erede- 
lui universală D. S. a se scurta funda- 
țiunea. respective a păși la tocmelă cu 
representanții bisericii nostre spre a se 
reduce suma — sub pretestă că nu se 
ajungă tote legatele din lăsământu, — 
am aflată de bine în interesulă causei 
publice naționall-bisericescl a atrage de 
timpuriu atențiunea foruriloră competin- 
te bisericescl asupra acestei împrejurări: 
ca adecă să se informeze bine din tote 
punctele de vedere despre adevărata sta
re a lucrului, și anume să lucreze intr- 
acolo ca testamentulă fericitului preotă 
Zaharie Mihocă și ală soției sale Ecata
rina să se susțină și esecuteze în totă in
tegritatea sa; ca nu cumva alterându-se 
în ore-care punctă, și astfeliu neîndepli- 
nindu-se dorința testatoriloră, de o par
te să sufere daună biserica și națiunea 
în casulă de față, er de altă parte să în- 
streineze și pe alții cari ar dori să teste
ze spre scopuri culturale și filantropice

Eu sunt tare convinsă, că fie-ierta- 
tulă Mihocă — ca omil reală ce era în 
viață, nu a testată aceea ce n’a avută, 
precum credă și aceea, că în decursă de 
ună ană nu s’a putută înpuțina averea 
rămasă intratâta, ca să nu se ajungă tote 
legatale pe lângă o manipulare consc-i- 
ențiosa.

Intemplărî diferite.
Lupi la Zernesci. Luni dimineța pe 

la 3 ore 2 omeni plecară cu toporele ca 
să se ducă în pădure. Unulă din ei îșl 
luase cu sine și pușca cu două țevi. 
Cum eșiră din sată, dădură fără de veste 
peste o haită de 12 lupi. Omulă cu pușca 
trage asupra loră și lovesce pe ună lupă. 
Acela lupă sare asupra celuilaltă omă și 
îlă apucă cu colții de brață, atunci omulă 
celă cu pușca lovesce lupulă cu muchia 
toporului în capă și numai după mai 
multe lovituri a putută scăpa pe soțulu 
său din gura lupului. Pănă ce se petrecu 
scena îugrozitore haita de lupi stătu ne
mișcată. Pușcașulă după ce scăpă pe 
soțulu său din pericululă cela mare, 
trage și cu a doua țevă asupra lupiloră. 
der lupii nici atunci nu se mișcară din 
locă. Atunci omenii văcjendu, că cu di- 
hăniile cele spurcate nu o potă scote la 
cale, se întorseră îndărătă în sată, mul- 
țămindă lui Diunnedeu, că scăpară cu 
atâta.

Triste și rele dile amu ajunsă sub 
stăpânirea și administrațiunea ungurescă, 
că bietulu omă nu mai pote e.și afară 
din sată de balele de lupi, cari în ierna 
acesta au devenită așa de cutezători, ca 
lupii din pustietățile Siberiei. Nicl-odată 
nu s'a audită de atâtea atacuri de lupi 
și de atâția omeni mâncați de lupi ca 
în ierna acesta.

Literatură.
Honieru, lliada, cartea întâiu, tradu

să în românesce de d-lă G. I. Pitiși!, licen
țiată în litere dela Universitatea din Bu- 
curescl. a apărută de curendă în tipo
grafia Dor. P. Cucu din Bucurescl. 
Traducătorulă a căutată, precum se vede, 
a nu se abate de textulu orginală. Lim
ba e plăcută, stilulă ușoră. traducerea 
corectă.

Foia bisericescă și scolastică din Blașă, 
redigiată de d-nii dr. I. Rață și'Al. Ui- 
lăeanâ. Nr. 11 dela 1 Martie conține: 
Ioană Inocențiu L. B. Claină de Sadă.
— Observațiunl cu privire la raportulă 
dintre biserica română gr.-cat. și cea ro- 
mano-cat. (urmai'® de Dr. Augustină Bu- 
nea. — Darea echivalentului. — Insci- 
ințare. — Revistă. — Necrologă. Epis
tole de pe terenulă pedagogiei practice, 
de A’. Gr. Borgovană. — Genesa și în
semnătatea basmeloră poporale, de Al. 
Viciu, profesoră. — O catechesă practică.
— Minciuna, căușele și tractarea ei în 
scolă, de N. Trimbițoniu. — Cocorulă 
șchiopă țpoesiăi, de Tr. Popă. — Lucră- 
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Măsuța năsdrăvană.
rttoriorâ pentru copii, de dascălulu 

Iuliu Sitgnariu.

Ci c’a fostă odată de multă, der 
tare de multă, ună bietă omă calică, ca
rele așa era de avămnită și cârcălită de 
necazu, încâtă — vorba celuia — fo- 
cu’n vatră nu’i ardea, nici ștreampă de 
pâne pe masă n’avea. Sărmanulă omă, 
dimpreună cu muierușcă-sa și cu doi bă- 
ețandri, goli ca napulă și lipiți pămân
tului de flămendl. ce erau, — locuia în- 
tr’ună bordeiașă netrebnică, ce se afla 
clădită în grohotulă codrului, în creerii 
stânciloră. Câ.știgulă său, pentru ca 
să'șl țină sufletulă în cele oase păcătose, 
era așa de neînsemnată, încâtă de cele 
mai multe ori n'ai fi aflată în căsuța lor 
ună bănuță tăinuită...

S'a întâmplată însă odată — bună- 
oră cum se întâmplă și acuma — că în 
focuita aceea de țeră, unde trăia omulă 
nostru din poveste, s’a lățită adecă o 
pârdalnică de scumpete, și ăst-modă lip
surile și neghiobiile muritoriloră se în
mulțeau din di în di, din care pricină 

sârmauii noștri omeni, neavândă ce să 
îmbucărescă, stăteau a se lespedi de 
fome; — și începeau a se văiera copiii, 
și tata și mama, și nu încetau d’a se 
întreba: „Ce-o să fiă cu noi? Ce-o să 
fiă cu noi ?u

Vâdendu copilulă celă mai mare 
primejdia, ce-i amenință, dise cătră celă 
mai mică:

— Scumpulu meu frățioră, vino să 
mergemă în pădure; acolo vomă culege 
mure și afine pentru noi și pentru pă
rinții noștri; acelea le vomă mânca și 
apoi nu vomă pieri de fome!

Ișl luară deră o corfiță și plecară la 
pădure cu rânza golă, în nădejdea, că 
voră afla mure și afine din belșugu. Der 
se înșelară bieții copii pănă după urechi, 
căci murea nu era coptă, er afinele erau 
deja culese de alțl omeni, cu multă mai 
înainte. Și s’au supărată rău sărmanii 
copii și voit’au să întome erășl acasă 
— cu coșuțulă golă — însă nu mai aflară 
calea cea adevărată. începură deci a 
plânge amarnică, a se văiera strașnică, 
a’șl face perulu măciucă, inima sferă, 
gura lingură și a striga ca din gură de 
șerpe după tata și mama loru. Inse în- 
zadaru.... ei nu puteau fi audițl de dân

șii, căci mare era depărtarea dintre ei 
și părinții loră!

Și cum rătăceau ei cu capulă între 
urechi prin afundăturile codrului, isbițl 
de fome și supțl și la trupă și la față, 
— ajungă în sfârșită la o căsuță mică, 
care era urzită din scortă de arboră și 
acoperită eu mușchiu de stâncă. îna
intea căsuții ședea îngândurată o muiere 
sfârșită de bătrână, carea fiindă îngerii 
de bună și seiindă pre bine mâhnirea 
copiiloră și nâcazulă părințiloru loră, — 
îi cinema la sine și le dise într’ună ton 
molcăluță, der milosă;

— VenițI cu mine, în chiliuța mea, 
iubiți prunci; voi sunteți rupți de fome 
și încărcațl de rouă; vreu adecă sâ vă 
dau ceva să mâncați, că Domne flămândl 
mai sunteți! Er după ce vi’țl sătura în 
deajunsă, v’oiu arăta calea înspre casă 
ca astfelă să ajungeți erășl la părinții 
voștri, cari vă așteptă cu brațele des
chise și cu ochii înecați în lacrămi!

Intrândă copiii în casă, fuseră cu
prins! de o mirare împreunată cu frică, 
încâtă nu putură grăi nici ună cuvântă, 
vădându adecă, cum lumina cea de seră 
cădea în mii de colori peste pietrile cele 
scumpe, ce împodobeau acestă căsuță. 
Podeala era acoperită cu covore trase 

în fire de diamantă, er pe păreți atâr
nau chipuri și icone de o mărime uriașe, 
cari tote păreau a fi făcute din drugi 
de aură și argintă. Podulă era acope
rită de mii de steluțe, și părea a fi așa 
de susă și așa de albastru ca însuși ce- 
rulă. Pe josă nu mai vedeai alta nimic, 
decâtu două scaune umplute, menite pen
tru ședere, și o măsuță veche, der mo
destă și curată.

Bătrâna muiere se întorse cătră co
pii și le dise :

— Vedeți dragii mătușii, acesta 
este „măsuță acopcri-te.u Când dică: 
„măsuță acopcri-te.“ atunci se acopere ea 
de ea, cu cele mai cinstite mâncăul și 
mai prețiose beutiuî. Trage-ți-o numai 
afară, înaintea căsuții și încercați, și decă 
vă va căde troncă la inimă, sunt gata 
a vi-o da vouă, pentru că voi sunteți 
copii buni și drăgălași.

Și copiii traseră măsuța cu băgare 
de samă afară înaintea căsuții și încer
cară și diseră : „?)((’!>i<fii, măsuță, acoperi
te ! “ Și numai decâtă se întinse pe mă
suță o pânzătură frumosă trasă în sârmă 
de aurti, pe care se vedeau aburindă 
cele mai domnescl bucate și la fie-care 
cornti stătea câte-o sticlă rasă de plină 
cu vină de celil mai prețiosft. 
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rile in acesta lună. — Traetarea servitari- 
loră. — Varietăți etc.

Petrecerea din Secele.
„ Satulungu-Brașovu, 21 Febr. v. 1888.
Domnule Redactori!! Aseră s’a ți

nutei o producțiune declamatorică-musi- 
cală cu elevii și cu elevele școlei de 
tote cjilele și de Dumineca din Satulungă 
la hoteliilil „La sore“ de acolo. Progra- 
mulu esecutată este următorulă: 1. „Bați 
lumina*, cord, esecutată de corulti scola- 
riloră: 2. „Măriora*, episodii din ris- 
boiulil româno-ruso-turcti de V. Alexandri, 
declamată de eleva din școla de Dumineca 
Maria St. Ionescu; 3. „R&năi săne-
tosă.'* romanță, duetti, cântată de școlă
rițele clasei a IV-a A. Dogarii și H. B. 
Găitană; 4. „ Copilulil de sufletu*, poveste 
de A. Pann, declamată de eleva școlei 
de Dumineca A. I. Boncotă; 5. „Seme- 
nătorii*, poesiă de V. Alexandri, musiea 
de Maurice Kohen, esecutată de corulti 
școlarilor)! și școlărițelorii din Satulung)!; 
6. „Adio la Moldova*, duetă, cântată de 
elevele A. Dogarii și H. B. Găitană; 7. 
„Sgârcitulu*, poveste de A. Pann, de
clamată de Maria St. Ionescu; 8. „Pu
dorii Vladimirescu*, solo, cântată de d-lă 
Băzârea: 9. „Etă diua triumfală*, poesiă 
de V. Alexandri, musiea de Humpel, 
esecutată de corală învățătorilor!! din 
Săcele.

Programulu a fostă esecutată cu 
multă precisiune, dovadă de stăruințele 
ce le-au avută d-nii învățători din Satu- 
lungă la instruarea și conducerea probe- 
loră acestei producțiunl. Unele puncte 
din programă s’au repetată la cererea 
publicului.

Intre conducători e vrednică de totă 
lauda d-lă G. Fulea, care a instruată și 
condusă partea musicală, apoi d-nii Do- 
mete Dogarii, N. Bârsană ș. a. Decă e 
a se face vre-o obiecțiune la acestă pro
ducțiune, atunci ar fi de disă numai 
atâta, că poesiile declamate au fostă 
cam prea lungi și prin urmare obosi- 
tore, și că în locă de a apăre unele șco
lărițe pe scenă de câte două ori ca di
letante, ar fi fostă mai echitabilă să se 
facă rendă și altora pentru încuragiare.

Publică a fostă cam puțină și mai 
alesă din poporală seceleană. Contribui- 
rile benevole au fostă circa de 40 fi. er 
cheltuelele de 30 fi.; venitulă curată de 
10 fi.

Astfelă de încercări suntă forte lău
dabile, pentru că au de scopă a câștiga 
simpatia poporului pentru școlă, de aceea 
ar fi de dorită, când s’ar imita câtă se 
pote mai multă aceste esemple demne 
de totă considerarea. Ca de înclieiare 
fiă-ne permisă a adauge încă ceva, re
feritorii la menagiarea ospețiloru din

Copiii întru începută fură cuprinși 
de-o frică fără hotară, căci nu sciau 
de unde și dela cine simtă acele mân
cări și băuturi. Muncindu-i însă o fonie 
nemiluită și fără asemănare, se aședară 
voinicesce lângă mesă și mâncară și bă
ură cu o nespusă bucuriă, căci așa ceva 
nu mai beuseră nici nu mâncaseră în 
to*ă vieța loră.

După ce s’au săturată popeșce, lu
ară măsuța și. mergendi! la bătrâna mu
iere îi sărutaseră mâna, apoi îșl luară 
„diua bună/ de dre-ce ună doru nebună 
și fără păreche îi muncia de-i potopia, 
dorulă adică d’așl mai revede înc’odată 
părinții.

Muierea cea bătrână merse cu dânșii 
pănă la marginea codrului, le arăta calea 
cea adevărată, pe care potă ajunge mai 
cu înlesnire la părinții loră, apoi se în- 
torse erășl acasă, cu inima plină de bu
curiă.

Și merseră bieții copii singuri ca cu- 
culă; fără d’a-se aștepta la ceva năs- 
bâcă, pănă ce în sfârșită zăriră căsuța 
părințiloră loră, carea numai d’abia se 
vedea din grohotulu codrului.

Acum începură copii a prinde ni
țică inimă, începură ași întinde pasulă, 

partea ospătarului-arendașă dela susinen- 
ționatulă hotelă. Precum suntemă infor
mați, hotelulă „La sore11 este proprie
tatea bisericeloră române din Săcele și 
trebue să ne bucurămă, când puteină 
contribui prin cercetarea acestui hotelă, 
ca ospețl, în folosulă bisericiloră nostre 
de acolo. Servițiulă însă lasă forte multă 
de dorită și purtarea .dură și nepreveni- 
tore a omeniloră hotelului e respingă- 
tore astfelă, încâtă nici pe departe nu 
promită a câștiga simpatia și atragerea 
ospețiloră.

Organele competente ară trebui să 
fiă mai circumspecte în privința acesta 
chiară în interesulă bisericiloră pro
prietare.

Mai mulți participanți.

Pentru economi.
Lucrările în acestă lună. Capriciile 

timpului nu se potă prevede totdeuna; 
în ăstă ană erna șl-a ținută natura sa 
din vechime și astfelă multe lucrări, cari 
se puteau isprăvi în Februariulă altei 
ierni mai domole, au trebuită să se a- 
mâne pe mai târdiu, adecă pe Martie, 
când cu lungirea dileloră și cu încăldi- 
rea gradată a solului se sporescă din di 
în di și lucrările esterne, pentru aceea 
trebue grăbită cu gunoirea și cu săpa- 
tulă. Se începe plugăritulă. Se semenă 
ovăsă, (căruia i place a fi sămănată în 
arătură câtă de mole), orză, grâu de 
primăveră, mazăre și măzericlie. Trebue 
grăpată luțierna, trifoiulă și esparseta; 
prin care operațiune solulă devine mai 
pufăiosă, gunoiulă se împrăștiă, er muș
chii se stîrpescă. — Printre sămănătu- 
rile de tomnă și de primăveră mai rari 
se pote arunca sămânță de trifoiu. Se 
cară zama de gunoiu pe fenațe și mai 
bine pe locurile de napi. Se curăță 
fânațele de mușiunoie. Apele potă face 
daune mari la mori și la iazuri, pentru 
aceea proprietarulă trebue să fiă cu grijă 
și atențiune și să nu încredă totulă pe 
morarii arendași, cari nu se îngrijescă, 
numai de punga propriă. Cu finea lunei 
se începe lucrulă și în viiă. Acum e 
timpulă de a alege pentru edificare ar
borii în pădure, a-i însemna și a le trage 
coja de pe trupină în formă de inelă și 
cu încetulă a-i usucă, căci arborii ast
felă tractați voră presta lemnă mai 
durătorin și mai solidă pentru edificare. 
La finea lunei trebuie tăiate nuiele de 
mestenănă pentru mături, căci atarl nuiele 
suntă mai vînjose.

Boii îngrășațl trebue venduțl și cum
părată alții pentru plugăritu. Vitele, 
când timpulă concede, trebue mânate la 
pășiune uscată; dimineța și sera însă au 
să capete acasă bine de mâncare. Pur
ceii fătațl în acestă lună nu suntă buni 

a se bucura, a rîde și a cânta. Ajunși 
acasă se aruncară în brațele părințiloră 
loră, îi desmirdară și-i sărutară cu dulce 
în vreme ce tata și mama fuseră cu
prinși de-o năprasnică amețelă, vădân- 
du’șl eară odorele cele mai prețiose și 
mai drăgălașe pentru denșii.

Trecură însă câteva minute și ’șl 
veniră earășl în ori. Acum merseră co
pii la măsuță și strigară: „măsuța aco- 
peri-tel* Și măsuța se acoperi de cele 
mai cinstite bucate și beuturl. apoi așe- 
dendu-se cu toții pe lângă măsuță, se 
ospătară împreună ca și nesce domni 
de țeră.

Copii și tata și mama au trăită la 
olaltă în fericire și bucurie, și tote lip
surile, năcazurile și grijile au avută pen
tru denșii odată ună capătă. Er pe bă
trâna muiere, carea le prinse ună așa 
mare bine, nu au uitat’o în totă vieța 
loră, și dacă trăiescu și astădl, nu voră 
uita-o nici odată, ci totdeauna voră a- 
minti cu recunoscință numele ei.

Hordou, Februarie 1888.
Dascălulă luliu Bugnariu. 

de sămență; astfelă trebue ținuți bine, 
pentru ca să crescă și în acestă ană să 
se ucidă. Oile trebue ținute bine și 
trebue așternută sub ele, deorece acum 
începă a făt-a. Spre finea lunei e datina 
a smulge întâia oră gâscele și a o re
peți acesta erășl după 8 săptămâni.

Acum înfloresce cornulă, alunulă, 
răchita, plopulă etc., pentru aceea tre
bue deschise coșnițele, curățite și fagurii 
mucedl tăiațl. Matcele mai puțină avute 
în miere trebue nutrite. în lima acesta 
e bine a cumpăra stupi, fiindcă acum se 
cunoscă, cari suntă de traiu.

Se continuă curățirea pomiloră, de 
omide. Se plauteză pomi. Se pote începe 
altuirea în liberă, mai alesă la cireși, 
persecl și pruni. Se grebleză întregă gră
dina. Se tace arangiamentulă în table și 
straturi. Se împlu cărările cu petrișă și 
nisipă. Trebue sămănate legumele, ce 
nu s’au putută sămăna în Februarie pen
tru vitregimea timpului, precum mor
covi, pătrîngei etc ; mai departe se plan- 
teză liirenă, fragi, mătăcină, isopă. jale, 
lavendule, rută pelină, tarconă, macrișă 
spargă și alte plante aromatice perenall. 
Se ia învălișulă de pe anghinare seu ar- 
ticiocă și de pe salată.

„Foia bis. și școl/

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

Viena. 6 Martie. între nunțiulu 
de aici și ambasadorulu Rusiei se 
negocieză viu pentru restabilirea 
raporturilor)! diplomatice ale Ru
siei cu VaticanuliT.

Berlină, 6 Martie. ImpSratulfi 
sufere de bolă de rinichi în urma 
unei răceli ușbre. Bursa a fostă 
indispusă din(causa acestei sciri.

BucurescT, 6 Martie. Demisiunea 
cabinetului Brătianu își află moti- 
vulu în situațiunea din întru. Po
litica esterioră a României nu va 
fi atinsă de o eventuală schimbare 
a cabinetului.

Belgradu, 6 Martie La alege
rile de erl pentru Scupcina au re
portată o strălucită învingere ra
dicalii dela guvernă. Faptulă a- 
c.esta se consideră ca unu desastru 
mare pentru partida lui RisticT.

ULTIME SCIRI.
După o depeșe ce primesce 

din Viena „Journal des Debats,“ 
Imperatulă Wilhelm a scrisă îm
păratului Franz Iosif pentru a'i 
esprima dorința de a vede pe Ru
sia și pe Austria punendu-se de 
acordă în privința Bulgariei.

„Gazeta Germaniei de Nord“ 
află că o poemă pamfletară, sub 
titlulă de „Trăiescă Francia", este 
răspândită la Bâle în Elveția și 
conține insulte contra Germaniei. 
„Gazeta11 face să se observe, că 
datoria Elveției e de a evita pro
vocările la adresa puterilor străine. 
„Suntă în Elveția medii, cari ig- 
noreză acestă datoriă internațio
nală, cjice „Gazeta", și noi voimu 
să sperămă că guvernulă elve
țiană va urmări pe aceia cari tur
bură raporturile Elveției cu ale 
Germaniei".

Din Cair se telegrafiază, că 
Sudanezii au atacată Suakimulă. 
Depeșile de sorginte englezescă 
asigură, că inamiculă a fost res
pinsă, lăsândă vr’o sută de morțî 
și răniți. Ele mărturisescă în a- 
celașă timpu, că colonelulu Tapp 
și cinci soldați au fostă uciși și 
că suntu 14 răniți.

CUNUNIA.

Duminecă în 4 Martie s. n. șl-a ser
bată cununia sa d-lă Alesandru Papiu, 
teologă absolută, cu o nepotă a d-lui Dr. 
Simeonă Caiană, medică montană în 
Roșia de munte.

Totă atunci s'a cununată d-lă Va- 
siliu Vlassa, teologă abs. din Cicudiulă 
de Câmpiă, cu d-ra Eleonora Rusă, fiica 
d-lui preoții Daniilă Rusă din Băla de 
pe Câmpiă.

Primescă ținerile părechl felicitările 
nostre!

Logodnă.
D-șora Maria Zernoveanu și d-lă Radu 

Giuvelca, fidanțațl.
Brașovă, 20 Februarie 1888.
Felicitările nostre tinerei părechl.

□are de semă,
despre banii incurșl la despărțămentulă Asso- 
ciatiunei Transilvane Nr. II în Făgărașă, pe 

anulă 1887.
^Continuare și fine.)

1. Din Făgărașă: Ionă Cintea, can- 
celistă la judecăt. în Făgărașă, 50 cr., 
Ionă Ghimbășanu, timarii și proprietară 
în Făgărașă, 1 fi.

2. Colecta d-lui Petru Leluță dm Be
sembacă: Petru Leluță proprietară, Be
sembacă 2 fi., Ionă Popă Șerbană pa- 
rochă în Besembacă, 1 fi., Lazară Carja 
proprietară în Besembacă 40 cr., George 
Monea învățătorii în Besembacă, 50 cr.

3. Colecta d-lui parochă losifu Ca- 
țaveiu în Lissa: Damaschină B. Cața- 
veiu parochă 50 cr., Iosifă Cațaveiu pa
rochă, membru nou ordin., 2 fi 25 cr., 
George Ganea proprietară 1 fl., Nicolae 
Szinn proprietară 50 cr., Vasile Popă 
proprietară, 50 cr., Gavrilă Popă, învăț, 
diriginte, ca membru nou ordin., 1 fl. 
25 cr., Ionă Popă învăț, secund., 50 cr. 
Nicolae Munteanu parochă, 1 fl., Iosifă 
Popa-Radu not. cerc. 50 cr., Herman 
Kohn crîșmară 50 cr., Mihaiu Popă 
economii, 1 fl., Aldulea Mețianu primă- 
pretore în Arpașulă inf., taxa de membru 
ordinară pro 1887. 5 fl., Carol Rusă, 
pretore în Arpașulă inf. ca membru aju
tătorii, 2 fl.

La acești bani adăogendu-se suma 
de mai înainte, de 114 fl. 40 cr., avemă 
la olaltă 136 fl. 30 cr. v. a.

Mulțămită inteliginței române din 
locă și din Comitată, care a solvită re
gulată și care șl-a împlinită datorința 
morală față cu causa culturală a popo
rului nostru.

Făgărașă, 4 Faurii 1888.
Nicolau Cosgaria,

cassaru.

NECROLOGU.
Teologii din Blașu cu adâncă du

rere anunță, că iubitulă loră confrate și 
colegă Corneli» Moșneag», teologă de 
anulă ală doilea, după grele suferințe, a 
trecută le cele eterne în 3 1. c. în etate 
de 23 ani.

Fiă-i țărîna ușoră și memoria ne
uitată !

Bancnote românesci Cump. 8.51 Vend. 8.53

Ciirsulu pieței Brașovii
din 6 Martie st. n. 1888

Argintii românescu . 71 8.45
Napoleon-d'ori . . . 71 10.0-2
Lire turcesc! . . . 7' 11.32
Imperiali................... 71 10.32
GalbinI................... 71 w

10Scris, fonc. „AIbina“6"/n 71

n r n u 0 r 98.-
Ruble rusesc! . . . 71 102.—
Discontulă .... 6'/2--8% pe

„ 8.48
„ 10.05
,. 11.37
„ 10.37
„ 5.92

102.—
„ 99.-
„ 103.-

Cnrsnln la bnrsa de Viena
din 5 Martie st. n. 1888.

Renta de aurii 4° „.............................
Renta de liârtiă 5° 0.............................
Imprumutulu căilorU ferate ungare . 
Amortisarea datoriei căiloru ferate de 

ostă ungare (1-ma emisiune) . . 
Amortisarea datoriei căiloril ferate de 

ostă ungare (2-a emisiune) . .
Amortisarea datoriei căiloră terate de 

ostă ungare (3-a emisiune) . .
Bonuri rurale ungare........................
Bonuri cu clasa de sortare . . . .
Bonuri rurale Banată-Timișă . . . 
Bonuri cu cl. de sortare...................
Bonuri rurale Transilvane . . . . 
Bonuri croato-slavone........................
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ......................................
Impruinutulă cu premiulă ungurescă 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghediuului......................................
Renta de hârtiă austriacă . . . . 
Renta de argintă austriacă . . . . 
Renta de aură austriacă...................
LosurI din 1800..................................
Acțiunile băncei austro-ungare . . .
Acțiunile băncei de credită ungur. . 
Acțiunile băncei de credită austr.
Galbeni împărătesei ........................
Napoleon-d’orI......................................
Mărci 100 împ. germane...................
Londra 10 Livres sterlinge . . . .

95.95
82.85

148.50

93.80

123.75

108.
103.75
103.60
103.60
103.60
103.75
103.25

121.75

122.90
77.45
78.65

107.60
131.50
856.—
269.
267.90

5.98
10.04'/,
62.30

126.95

Editorii și Redactară responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu
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PUBLICAȚIUNE.
Spre scopulu îngrijirei apaductelorîi și tâiitâniloră orășenesc! 

din 1 Maiu 1888 până la ținea lui Aprilie 1891 pe lângă o reboni- 
ticare anuală de paușalu, se va tine Vineri în 9 Martie a. C. o per
tractare de oferte.

Reboniticarea anuală de paușală a t'ostu până acum 2800 H. 
v. a. Condițiunile de oferte se voru ceti cu ocasiunea pertraetărei 
de oferte, pănă atunci înse se potu examina la oticiolatulu orășe- 
nescu economică. La oferare se admită numai persone de specia
litate seu și astfelu de anteprenorl, cari au indivizi specialiști pen
tru îngrijirea astorfeliu de lucrări.

Spre acestu scopu suntă obligați oferenții, ea se-și alăture la 
oferte referitbrele documente.

Intreprimjetorii au de a-șl așterne deci ofertele scripturistice 
sigilate și provedute cu 5°/,, ea vadiu din acea sumă, pe care o pre
tindă ca reboniiicare de paușalu, pănă în 9 Martie a. c. orele 12 din 
di la d-lă primară ală orașului Brașovă Francisca de Brennerberg. 
In ofertă are se tiă și decliiarațiunea, cumcă oferentului’i suntă cu
noscute condițiunile contractuale și de oferte și că se supune loră.

In aceeași <ji după prâniju la 3 ore se voru deschide la ofi- 
ciolatulu orășenescă economică oiertele.

Brașov u, 25 Februarie 1888.
Magistratul^ orășenescă.

Numere singuratice din «Gazeta Transilva
niei” â 5 cr. se potu cumpera în tutungeria I. Gross, 
în librăria Nicolae C-iurcu și Adolf Albreclit.

Nr. 2165 ex 1888.

COHCUHSU.
Pentru poștalii de castelanii la castelulii din Brand, respective pentru pos

tulă de inspectorii forestierii devenită vacantă în urina resignărei la servițiu, se 
escrie prin acesta concursă.

Venitele sistemisate pentru acestu postă simtă unuătdrele:
1. 300 11 v. a. salarii anuală.
2. 120 ii. v. a. paușală de dramă și diurne.
3. 40 fl. v. a. paușală anuală pentru îmbrăcăminte.
4. Locuință naturală în castelulă din Brană.
5. 28 metri lemne de fagă, loco castelă.
6. Folosința gradinei celei mari a castelului și locuriloru de castelană iu 

lină preță de arendă de 120 fl. v. a. pe ană.
Competenții pentru acestă postă au ca sS-.șI documenteze ctmoscințele șco

lare. și praxa în servițiulă făcută în scutirea păduriloră .și în servițiulă auxiliară 
technică, sS’.șI așternă testimoniulă asupra examenului depusă îu resortulă de 
inspectori! forestieră, și ună testimoniu estradată de ună medică orășenescă ori 
comitatensu, pe temeiulă căruia are să se documenteze, cumcă competenții suntă 
de constituția corporală sănătosă și tare și că organele de vedere și audire nu 
suntă defectuose. Au să documenteze mai departe prin testimoniu de boteză că 
nu au trecută etatea de 40 ani, că cunoscă limba germană în vorbire și în scriere, 
că aparțină națiunei maghiare, preferindu-se mai cu semă aceia, cari cunoscă 
limba română.

Petițiunile provedute cu amintitele documente au ca să se așternă celă 
multă pănă în 16 Martie a. c. înainte de prându la 10 ore subscrisului magistrată. 

Hrașovil, 25 Februarie 1888.
Magistratnlu orășenescă.

Avisu d-loru abonați!f»
Rugăm pe tl-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se 

binevoiască a serie pe cuponuln mandatului postalu și numeiii de 
pe fâșia sub care au primită diaruln nostru până acuma.

Se deschide abonamentu pre anulu 1888
la

AMICULU FAMILIEI, piară beletiîsticu și enciclopeclicu-liteiaîQ cu îlustiațiimi. — Cursultl N.IL Apare îu 1 si 1<> i
a lunei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiuni frumose: și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 

mai departe tracteză cestiuni literare și sciențifice cu refiesiune la cerințele vieței practice: apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloru de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiuni din patria și străinătate: și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a tace câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totu nisuesce a întinde tuturora indivic|iloru 
din familia o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumeratiune pre anulu întregu e 4 11., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. Piaru bisericesc!!, școlarii și literară — cu ilustrațiuni. — Cursulu XIV. Apare in broșuri lunare 
câte de 2'ș —3'/2 cole; și publică portretele și biografiile archiereiloru și preoțiloru mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiuni, —- mai departe articlii din sfera tuturora sciiiițeloru teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
tori și diverse ocasiuni, mai alesă funebrall, 
mfinunte și sciri 
e 4 H. — pentru

.7-1

, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literari: și în urmă totu soiulu de a- 
cu preferința celoră din sfera bisericesc,!, scolastică și literară.- Prețulu de prenumeratiune pre anulă întregii 
România 10 franci lei, plătibill și îu bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totu alti patrulea esemplară. 
Xuiiiei*i de |»roha se trimitu g;i*aHsii ori-cui cere.

se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU“ în Gherla Sz-ujvăr. Transilvania. "W
-------<=1 -----

următorele cărți din editura propriii:Totu de aci se mai potu procura și

A

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

Renascerea limbei românesc! ni vor
bire si scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. (Op complet). 
Broșura I. H. și III. Prețulă broș. 
I. II. câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. 
Toti-^tei împreună 1 fl.

Cuvântări bisericescl la tote săr
bătorile de peste anu, de I. Papiu. 
Unu volumă de preste 26 cole. Acest 
opă de cuvântări bisericescl întrece 
tote opurile de acestu soiu apărute 
pănă acum — avendu .și o notiță is
torică la fiă-care sărbătore. care arată 
timpulă întroducerei, fasele prin cari 
a trecută și modul cum s’a stabilită 
respectiva serbătore. Prețulu e 2 fl.

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

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

Idealulu perdutu. Novelă originală 
de Paiilina C. Z. Rovinaru. Prețulu 
15 cr.

Opera unui omu de bine. Novelă 
originală. —Continuarea novelei: Idea
lulu pierdutu de Paulina C. Z. Rovi- 
naiii. Prețulu 15 cr.

Fântâna dorului. Novelă poporală 
de Georgiu Simit. Prețulă 10 cr.

Codreanu craiulu codrului. Baladă 
de Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.

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

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

Branda seu Nunta fatală.

Novelă 
de N.

Schiță

din emigrarea lui Dragoșă. Novelă is
torică națională. Prețulă 20 cr.

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

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

Hermanu și Dorotea după W. de 
Goetlie, traducțiune liberă de Cons
tantină Morarin. Prețulă 50 cr.

Ifîgenia în Aulida. Tragedia în 5 
acte după Euripide. tradusă în versuri 
de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr.

Ifîgenia în Tauria. Tragediă în 5 
acte după Euripide, tradusă în versul! 
de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr.

Petulantulu. Comedia în 5 acte, 
dăpă Augustă Kotzebue, tradusă de 
Ioană St. Șuluțu. Prețulă 30 cr.

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

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Unu volumă de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese .și arangiate. Pre
țulă redusă (dela 1 fl. 20 cr. i la 60 cr.

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

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

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

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

I

Cele mai eftine cărți' de rugăciuni:

Colectă de recepte din economia, 
industria, comerciu și chemiă. Prețulă 
50 cr.

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

îndreptării teoreticii și practicii pen
tru învețămentulu intuitivă îu folosulă 
eleviloră normali preparandiall), a în- 
vâțătoriloră și a altoră bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesori! pre- 
parandialu. Prețulă unui esemplară cu 
porto francați! 1 fl. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămu 
vre-iuiă opă, întocmitu după lipsele 
scoleloră nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îlă și recoman- 
dămu mai alesă directoriloră .și înv6- 
țătoriloră ca celori! în prima liniă in
teresați.

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

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maximii Popă, profesori! la 
gimnasiulă din Năsăudă. — Manuală 
aprobată prin ministerială de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptnlă de 
dată 26 Aprilie 1886, Nr. 13,193. — 
Prețuit! 30.

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioană Buteanu. 
prof. gimn. Ună volumă de peste 30 
cole. Prețulă 2 fl.

Manuală de stilistică de Ioană F. 
Negruță, profesori!. Opi! aprobată și 
din partea ministeriului de culte și in
strucțiune publică cu rescriptnlă de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48,518. Par
tea practică forte bogată a acestui op 
— cnprindendă composițiunl de totă 
soiulu de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pdte întrebuința 

cu multă folosă de cătră preoți, învă
țători și altl cărturari români. Prețulă 
i fi. 10 cr.

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

Carte conducetore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Broș. I. scrisă 
de Gavrilu Trifu profesori! preparan- 
dială. Prețulă 80 cr.

Mărgăritarulu sufletului. Carte bo
gată <le rugăciuni și cântări bisericescl 
forte frumoși! ilustrată. Prețulu unui 
esemplară broșurati! 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

Miculu mărgăritaru sufletescu. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumoșii ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulă unui 
esemplară bro.șurată 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 frumose. Prețulă 
unui esemplară e 10 cr.; 50 3 fior.; 
100=5 fl.

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

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

Tipograria A. jîL'RErșiANLi, Brașovu.


