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Nr. 111. Brașovt, Joi 19 (31) Maiu.

BrașovO, 18 Maiu st. v. 1888.
Desbaterea cea mai nouă a 

d-lui Tisza în contra Franciei a 
indispusă pe Unguri. Ei senitu 
instinctivă, că limbagiulu despre- 
țuitoră alu ministrului-președinte, 
care prea sună a ecou din Ger
mania, a întunecată nimbulu de 
„nația liberală și cavalerescă“, cu 
care se făleau ei și că de acum 
apară înaintea lumei numai ca 
nisce prosaice ante-garde ale pu
ternicului cancelară germană, că
ruia i se închină din punctă de 
vedere alu intereselor^ politice, 
der cătră care n’au avută nicio
dată simpatii.

E naturală, că Ungurii, cari au 
atâtea reminiscențe revoluționare 
din trecută, nu se semtă nicide
cum bine în cerculă de teră, ce la 
trasă împrejurulîi loru alianța ger
mană. Unu straniu sentimente de 
umilire îi cuprinde, când se gân- 
descu. că rolulu loru a fostă re
dusă la rolulu de simpli statiști și 
tiguranți ai Germaniei și că Un
garia e nevoită acum s6 facă pe 
pionerulu lui Bismark în contra 
Franciei.

Franc.esii au dată de atâtea ori 
dovedi de simpatia Ungurilor, când 
cu Segliedinulu, când cu inangu- 
rarea statuei lui Petofi ș. a., ei au 
sprijinită nisuințele de indepen
dență ale Ungariei și cum le mul- 
țămesce acesta acuma ?

Așa se întrebă mulți dintre Un
guri, cari și astă fii înclină cu sim
patiile loră mai uruită spre Fran- 
cesi decâtă spre Germani.

Nu mai merge însă cu consi- 
derațiunile, le răspundă oficioșii 
d-lui Tisza. Astăfii se cere ca Un
gurii se dovcdescâ lealitatea loilî 
față cu Germania și ei trebue se 
rischeze și neplăcerile ce suntă le
gate cu leala observare a alianței 
ce au încheiat e

Vorbirea d-lui Tisza iru este 
decâtă o consecință logică a ali
anței austro-germane, adaugă, ofi
cioșii, si decă le-ar veni în minte 
celoră din stânga estremă de a 
oferi lumei spectacolulu unei ma
nifestări de simpatia pentru Fran
cia, atunci voră nasce bănuielă în 
Germania, că nu totă țera nngu- 
rescă respecteză alianța cu prin
cipele Bismarck.

Ei bine, partida independenți- 
loră și a celoră dela 48 n a voită 
să țină sănia de sfaturile oficioși- 
loră d-lui Tisza și a cre<|ută de 
oportună a pune în scenă demon- 
strațiunea, de care se temeau ei.

Pe când scriemă aceste va fi 
și apărută pote manifestulă stân
gei estreme maghiare prin care 
face cunoscută iubi et orbi, că o- 
piniunea publică maghiară desa- 
probă vorbirea d-lui Tisza, care a 
plăcută așa de multă celoră din 
Berlină și că ea doresce ca espo- 
sițiunea din Parisă se aibă succesă 
și ca republica francesă să se în- 
tărescă și să înfiorescă.

Abia s’a mai așecjatu puțină 
mânia Francesiloră și acum se va. 
aprinde mânia Germaniloră asu
pra fiiiloru lui Arpadă.

încă înainte de-a lua stânga 
estremă din dietă decisinnea a

mintită, i-se puse în vedere din 
partea oficioșiloiiî, că decă voră 
arangia o nranifestațiune pentru 
Francia. voră trebui, vrendă a fi 
logici, se-o completeze printr’o ma- 
nifestațiune pentru Rusia, a căror 
scopuri în politica esterioră suntă 
identice cu acele ale Franciei.

Nu mai încape îndoielă că a- 
derenții lui Kossuth se voră feri 
de a trage acesta consecență din 
hotârîrea loră cea mai nouă pri- 
vitore la Francia, destulă însă că 
o tragă cei ce se semtă datori a 
servi în acestă cești une causa lui 
Bismark, și atâta este de ajunsă 
spre a apreția delicata posițiune 
în care a ajunsă ministrulă-preșe- 
dinte Tisza cu zelulă seu de bună 
aliată.

t. IACOBtJ BOLOGA.
Acjl la amef|i ne sosi trista scire 

despre grabnica morte a zelosului 
și meritatului vice-președinte ală 
Associațiunei nostre transilvane, 
lacobu Bologa.

Reposatulu se bucura de mare 
stimă înaintea tuturoră conaționa- 
liloră săi, ca umilă care în totă 
viața sa a fostă ună căldurosu 
sprijinitorii ală causei poporului 
română și a contribuită cu multă 
zelă și cu multă bunăvoință la 
înaintarea lui pe tote terenele.

Iacobă Bologa s’a distinsă în 
cariera sa de funcționară ală sta
tului prin deosebită aptitudine și 
diligință, așa că în 1863 elă fu 
decorată c’ună ordină înaltă, er 
mai târfiiu iii numită consiliară 
rog. la curtea aulică.

Schimbările politice din anii 
1865/6 au adusă cu sine pensio
narea și retragerea lui în viața 
privată. De atunci încăce Iacobu 
Bologa a desvoltată o însemnată 
activitate pe tăremulu culturală, 
biseric.escă și economică. Dela 
1870 a stată în fruntea comitetu
lui Associațiunei transilvane, parte 
ca președinte, parte ca. vice-preșe- 
dinte. Institutulu „Albina" îlu nu- 
meră între membrii săi fundatori 
cei mai activi.

Meritele răposatului voră ră
mâne neșterse în memoria cona
ționalii oră săi.

Adresa comitetului partidului na
ționalii din Caransebeșu,

prin care s’a presealatn și eiplicatli TotnlD cercolai 
alesului seu deputatu LUDOVICO de MOCSARY.

Prea onorabile (l-le deputatu !
Precum este cunoscuta, camera re- 

presentanțiloră țării a destituită de man
datul loru deja doi deputațl dietall 
aleși în cerculă nostru electorală, din 
causă, că denșii sub presiunea abnor- 
meloră nostre relațiunî politice, necesi
tați s’au credută a declara, că pe câtă 
sustau aceste împrejurări nu potă se 
participe la desbaterea dietei. Cerculă, 
acum la a treia alegere, ce avu locă în 
urmare, cu voturi unanime te-a alesă pe 
d-ta, prea stimabile patriotă, de deputată 
ală său.

Când comitetulă electorală alu par
tidului națională română din acestă cercă 
vine respectuosă a’țl aduce acesta la 
cnnoscință cu rugarea, ca se binevoescl 

a primi acestă semnă de generală și 
sinceră încredere din partea cercului, elă 
ține oportună întruna a espune cu totă 
francheța scopulă și însemnătatea acțiunii 
sale politice, acțiune fără îndoielă între 
împrejurări politice normale abia usitată, 
care acum ’șl-a găsită închei area prin 
alegerea d-tale. Comitetulă se simte cu 
atâtă mai vîrtosă îndemnată spre acestă 
espunere, deore-ce cea mai nouă acțiune 
politică a partidului națională română — 
nu numai că n’a fostă bine înțelesă pre- 
tutindenea, der ea în unele părți a 
fostă luată dreptă ună binevenită inci
dență pentru rădicarea de injuste sus- 
pițiunl și atacuri, până și de urgiă 
uneori. Ba încă mai multă: chiar și gu- 
veronlă țării ’șl-a pregetată a trage la 
îndoielă în Ungaria marele principiu ală 
libertății cuvântului, acestă fundamen
tală dreptă ală cetățeniloră, — pote doră 
numai pentru scopulă de a încungiura
— față cu acestă acțiune — ună sistemă 
de intimidare, de altmintrelea rău ni
merită. Prin unele cercuri adecă s’a voită 
a se găsi în acestă procedură a parti
dului nostru națională o demonstrațiune 
în generală incompatibilă cu postulatele 
constituționalismului și în specială în
dreptată contra rassei maghiare.

Adevărată în lucru este atâta, că 
acțiunea tindea să fiă o demonstrațiune; 
o demonstrațiune însă ce nici în gene
rală nu contrasteză cu principiile cons
tituționalismului, și nici măcară aparența 
unei dușmănii față de rassa maghiară 
nu are.

Ea, acea acțiune, nu este mei mai 
multă nici mai puțină, decâtă o demons
trațiune în formă ostentativă în contra 
politicei de stată de astădl.

Acestă acțiune, provocată prin pre
siunea abnormeloră relațiunî politice de 
astădl, este lucru firescă, că nici nu pote 
fi măsurată cu mesurătorea normală a 
relațiuniloră politice sănetose. Și decă 
partidulă nostru națională, vădendu-se
— nu prin a lui vină, — adusă într’o po- 
sițiune de nevoe, necesitată s’a credută 
a merge în a sa demonstrațiune poli
tică pană la marginea permisibilului cons
tituțională, er de altă parte condusă de 
curata intențiune de a nu înăspri prin 
acestă manifestațiune conflictulă esistentă, 
ci de a deschide — decă posibilă ar fi — 
calea unei complanări, n’a trecută cu 
ună pasă măcară peste acea margine.

Pătrunsă de convicțiunea, că acele 
afunde și seriose cotraste naționale, ce 
facă ca să tremure așa dicendă tote fi
brele vieții nostre politice, îșl au te- 
meiulă loră singură numai în politica 
de stată de astădl, de o potrivă greșită 
în scopuri ca și în mijloce, elă, partidulă 
nostru națională și patriotică, s’a cre
dută în dreptă și datoră, în momentulă 
când acestă politică de stată pe calea ei 
fatalistică a ajunsă pănă la punctulă de 
a eschide în faptă din legislațiunea țării 
pe ună poporă ce constitue a cincia 
parte a cetățeniloră statului. — a marca 
în modă corăspundătoră acestă forte 
semnificativă și critică momentă în des- 
voltarea internă a statului nostru.

Acestă faptă a politicei de stată, 
care într’o țeră, ce caută a’șl găsi gloria 
sa, precum și viitorulă său în institu- 
țiunl democratice, nu se pote efice 4e- 
câtă stupeftieătore pentru poporulă nos
tru în lupta sa constituțională pentru in
teresele sale naționale vătămate și ame
nințate, denotă o întorsătură politică 
forte semnificativă și privită din punctă 

mai înaltă de vedere, ea deodată ne îu- 
fățișeză o însemnătate simtomatică, ce 
neapărată trebue se inspire îngrijiri pen
tru vieța de stată.

O politică de stată a esclusiveloră 
interese naționale particulare este nu 
numai absolută incompatibilă cu vitalele 
interese ale poporului română, ci ea es
chide principialmente, precum acesta din 
capulă locului se prevedea și prin es- 
periență s’a dovedită, o adevărată cons
tituțională și liberă desvoltare a statului.

O politică de stată, care în aceeași 
măsură, precum ea se apucă a’șl realisa 
greșitulă său ideală de stată, prin nece
sitatea logică este constrînsă a înstrăina 
administrațiunea internă de propria sa 
chemare, a subordina postulatele unei 
drepte și corăspuncjătbre administrațiunl 
unoră considerațiunl politice, cari zacă 
afară din sfera unei bune administra
țiunl, o astfelă de politică de stată com
promite chiară în temeliile ei principale 
desvoltarea sănetosă a statului, er în 
consecințele sale ea trage după sine, 
precum amiî vedută, deși pote fără in
tențiune, der inevitabilmente o încordată 
dominațiune de partidă, sistemulă de 
corteșire și de corupțiune politică.

Der o politică de stată, care prin
cipialmente eschide în esența ei consti
tuționalitatea nefalsificată, care în teme
liile sale subsapă vieța sănătosă de stată, 
în urma urmeloră, prin reflexulă efec- 
teloră sale neapărată trebue nu numai 
să vateme cliiară interesulă particulară, 
susținută astfelă prin arte, ci ea pune 
seriosă în risică pănă și supremulă in
teresă de stată, opera internei consoli
dări a patriei, și acesta în celă mai ne
responsabilă și ușuratecă modă.

Din aceste intuițiunl mânecândă, 
partidulă națională. în vederea aminti
tei fapte positive, că adecă poporală ro
mână fu eschisă din corpulă reprezenta
tivă ală țării, nu putea decâtă să adopte 
atitudinea ce în faptă a observat’o. In 
fața acelei greșite politice de stată, elă, 
partidulă nostru națională, necesitată a 
fostă a lua o nouă posițiune, conformă 
înăsprirei situațiunei, și a se pune pe 
punctulă de resistență pasivă, uniculă o- 
nestă între asemenea împregiurărl. Elă, 
acestui nou punctă ală posițiuuii sale 
avea să-i dea solemna sancțiune a mul- 
țimei alegetoriloră prin ună ală doilea 
actă de alegere, pentru a documenta în 
modă eclatantă, că nu numai inteligența, 
precum acesta adesea se crede, seu se 
afirmă celă puțină din partea adversari- 
loră noștri, ci cu nimică mai puțină se 
înfluințesce pentru interesele sale națio
nale și marea massă a poporului, și în
tru câtă peste totă îi mai este posibilă, 
totdeuna gata e a lupta pentru ele pe 
cale constituțională. Decă prin acesta 
partidulă națională a corăspunsă dato- 
rințeloră sale naționale față cu poporulă 
său, elă nu mai puțină a avută în vedere 
și datorințele cătră patriă. Ambii re- 
presentanțl naționali ai noștri, conduși 
de acestă sentimentă ală datoriei, cre- 
dut au a face miă actă de patriotisms, 
când prin declaiațiunile loră adresate 
casei representative — deși în tonulă 
celei mai intime convincțiunl și cu băr- 
bătescă francheță, într’una însă cu totă 
obiectivitatea, cu totă respectulă dato
rită casei representanțiloră țării și cu 
lealitate ce convine spiritului de frăție
tate ală poporului română față cu po
porulă maghiară — s’a nisuită a atrage 
atențiunea casei asupra întregei serioși- 
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tăți a situațiunii. asupra defectuosității 
și fragilității actualei politice de stată.

De acestfi sentiments patriotica cou- 
dusă partidula nostru națională a decis 
a încheia acestă a sa acțiune politică, 
îndreptată - în modă demonstrativă, 
precum amil arătată în contra poli
ticei de stată de astădl cu presentulă 
actului ală treilea de alegere, alegendă 
la acestă ocasiune de deputată ală cer
cului ună concetățean de naționalitate 
maghiară, pe care solidaritatea cu cona
ționalii săi proprii nu’lă împedecă a primi 
acestă mandată.

Din acesta se învedereză cum 
credemă — din destulă și însemnătatea 
acțiunii nostre.

Kespinsă aprope cu totulă de pe 
tereuulă de luptă constituțională, parti- 
dulă nostru națională șl-a luată refugiulă 
la renitența pasivă, ca la uuă asilă, pen
tru de a-și salva prin acesta supremulă 
avută națională, andrea naționala. Căci 
ună postulată ală ondrei naționale a 
fostă, de a-șl ridica vocea cu totă so
lemnitatea în contra operei sistematice 
de nulificare politică a poporului român. 
Totuși cliiar și în mijloculă acestei situ- 
ațiunl de năpaste, partidulă națională, 
păstrând u vină conștiința acelei solida
rități, care împreună pe ambele nostre 
popore, a sciutii a se ridica deasupra 
tuturoră amărîciuniloră presentului, pen
tru de a se utilisa chiar și acestă actă 
de inculpată tutelă morală spre prepa
rarea unei înțelegeri.

Fiă ca se cugetămu ori-cum asupra 
acestei acțiuni, fiă ca se credemă mare, 
seu mică valorea ei politică, ună ade- 
veră reese fără totă îndoiela: Acele dind, 
la începută memorate atacuri, nimeni nu le 
mai pate ridica cu ceea terneiu in contra 
acestei acțiuni. Acestă acțiune nu se mai 
pdte dice nici anticonstituțională, nici 
inamică rassei maghiare.

Dreptulu de renitența pasivă în ge
nerală este ună dreptă atâtă de natu
rală, de sine înțelesu. încâtă elă în prin
cipiu nici că pdte fi trasă la îndoielă de 
cineva, care preste totă are măc-ară idee 
de astfelu de lucruri. Der lăsându la o 
parte generalitățile teoretice, și avendă 
numai casulu concretă în vedere, toți 
cei ce în acțiunea partidului nostru na
țională vreu a găsi unii actă anti-con- 
stituțională, se pună evidentă în con
trastă eu însăși legislațiunea nostră. 
Acestă legislațiune a prevădută astfel ă 
de cașuri escepționale și nu numai, că a 
restrânsă sancțiunea legală asupra inevi- 
tabileloră consecuențe logice, precum 
destituirea de mandată, incapacitatea 
de a mai candida pe ună tiinpă. ci pănă 
și denegarea presentării mandatului la 
casa representanțiloră a considerat-o de 
ună actă constituțională admisibilă. în- 
sărcinândă prin legea respectivă o spe
cială comisiune cu examinarea temeini
ciei motiveloră denegațiunii și cu rosti
rea verdictului asupra acestora. Apoi 
— de cumva cineva n’ar voi să susțină 
absurdulă. că în sine o eventuală dife- 
rință de vederi între deputatulă renitentu 
și comisiunea de incompatibilitate re
lativă la temeinicia motiveloră in
volve unu momentă de anti-constituțio- 
ualitate, acela de bună semă necondi
ționată va trebui se concedă. că acțiu
nea partidului nostru națională, din 
punctulă de vedere ală legalității este 
absolută neatacabilă, corectă și consti
tuțională. Și decă fără terneiu este in
culparea, că procederea nostră ar fi fostă 
neconstituțională, apoi interpret.ațiunea. 
că oposițiunea nostră absolută constitu
țională. în contra politicei de stată de 
astădl s’ar presenta ca o acțiune ostilă 
rassei maghiare, trebue sfi o declarămă 
deadreptulă n el ei ală. Căci nimică nu 
indreptățesce a cufunda și substitui în 
modă arbitrară cele două absolută dife
rite ființe, pop o rulă și politica de 
stată. In cursulă evoluțiunii sale is
torice ună poporă de multe-ori e nece- ' 
sitată ași schimba politica de stată, 
conformă schimbateloră împrejurări ale 
timpului, și — după mărturia istoriei — 
nu totdeuna aceia au fostă patrioții eei I 

mai buni, cari mai aprigă s'au opusă 
probatului principiu antică: „Justiția 
regnorum fiind amentum,u — și și mai 
puțină au fostă inamici patriei aceia 
cari altfelă au cugetată în acestă pri
vință. Der tocmai de n’am voi se con
siderăm acesta folositdre doctrină a isto
riei, ar fi să recugetămă. că intoleranța 
ortodoxiei politice, carea în toți cei de 
altă cugetare nu vedă contrari poli
tici, ci dușmani din punctulă de ve
dere ală adevăratului constituționalismu, 
de locă nu este admisibilă, chiar ab- 
stragendă dela experiența, că a priori 
nimică nu compromite politica nostră de 
stată atâtă de greu ca aceea, când ne
cesitați suntemă a ne. folosi întru apă
rarea ei de mijloce atâtă de nepermise. 
Nu i vorbă, șcimă noi durere pre 
bine, că răulă acestei intoleranțe poli
tice, care la noi a pătrunsă deja atâtă 
de afundă, nu se pote desrădăcina prin 
câteva lămuriri binevoitore, cu atâtă mai 
vertosă însă ni se impune datoria de a 
respinge cu totă resoluțiunea, și chiar 
cu indignațiune bănuela cea nedemnă 
ce se ridică asupra partidei nostre na
țională, că ea în acestă oposițiune a ei 
contra actualei politice de stată, ar fi 
condusă de dre-șl care dușmănia față de 
rassa maghiară '

Cu voce înaltă cutezămă a anunța 
că în țera întregă nici ună poporă și 
nici ună partidă nu există atâtă de in
timă, profundă și sinceră pătrunsă de 
sentimentnlă acelei solidarități, ce legă 
chiar cu interesele sale existențiale, în 
modă. între tote împrejurările, nedesbi- 
nabilă pe poporală română cu celu ma
ghiară, ca tocmai poporulă română și 
partidulă său națională.

Adevărată, că noi acestă solidaritate 
nu o cuprindemă în acelă înțelesu, ca 
se recunoscemă de patriotică obliga- 
mentă ală nostru, în marea luptă pen
tru esistența nostră națională, a ne în
sufleți de o politică de stată, țîntitore la 
nulificarea politică a poporului română.

Te vei fi convinsă prin aceste, dom
nule deputată, câtă de fără cale și fără 
terneiu simtă atacurile ce din inciden
tală acestei acțiuni au fostă ridicate în 
contra partidului nostru națională. Der 
partidulă nostru națională nu numai că 
a. procesă constituțională, și că inspirată 
este de sentimente sincere frățesc! pen
tru națiunea soră, ci elăastădată a pro
fitată de ocasiune pentru de a da, pe 
câtă i-a stată în putință — o faptică 
probă despre sentimentnlă său de fața 
prin aceea, că a alesă de deputată ală 
acestui cercă la acesta a treia alegere, 
pe ună cetățenii de naționalitate ma
ghiară.

Partidulă nostru națională adecă a 
procesă în determinarea sa, de a încheia 
acesta a sa acțiune prin acestă actă de 
alegere — din considerațiunea, că de- 
orece acestă acțiune nici nu avea și 
nici nu pute se aibă de țîntă t r n n c li i a- 
rea parlamentului, ci scopulă ei 
propriu a fostă numai acela, de a sem
nala de totă limpede noua ei posi- 
țiune față cu noua situațiune a politi
cei de stată. înscenarea unei serii 
infinite de alegeri morte, nu s’ar potrivi 
nici cu seriositatea acestei acțiuni, și 
nici cu demnitatea casei representanți
loră țerii.

Er încât pentru persdnă, ochii noștri, 
o mărturisimii pe față. în țera întregă 
nu puteau fi îndreptați decâtă numai 
asupra unui omă. asupra d-tale presti- 
mabile patriotă, căci putemil sS o 
spunemă. fără a voi se-’ț.I atingemă mo
destia, — că cele două supreme virtuți 
politice: iubirea de dreptate și 
c u r a g i u 1 ă propriiloră con
vicțiuni. în nici ună ală doilea din 
țeră nu s’a dovedită întrunită în mă
sură atâtă de mare, ca tocmai în dom- 
nia-ta.

Scimu prea bine, că posițiunea po
litică a d-tale alta este decâtă a parti
dului nostru națională, și decă noi to
tuși depunemu în mânile d-tale manda- 
tulă cercului nostru, noi prin acesta 
atâtă de puțină părăsimă a nostră pro

prii posițiune, câtă de puțină ne trece 
prin minte, a cere ca d-ta să părăsesci 
pe a d-tale. Motivulă conducătorii pen
tru noi la acestă manifestațiune de în
credere este : a - ’ ț. I presta în parte 
t r i b u t u 1 ă r e c u u o s c i n ț e i nos
tre. Pentru aceea te rugămă, să pri- 
mescl în celă mai amicală modă man- 
datulă ce-'țl oferimă din acelă senti- 
rnentă. Noi, din a nostră parte lăsămă 
deplină probatului d-tale simță de drep
tate, înțeleptei d-tale judecăți și cura
tului d-tale patriotismu a representa în 
legislațiune „ca us a — nu a nostră, 
ci a patriei.11

Prelângă expresiunea celui mai pro
fundă respectă —

Caransebe.șă, în 14 26 Main 1888.
Comitetulii electoralii ala partidului na

țională din eerculiî Caransebeșului:
Mihailu PopovicI m. p. președinte, 

protoiereu gr. or. română. — Ioană Bar- 
tolomeiu m. p. vice-președinte. — Ioană 
Ionașă m. p. notară. Patriciu Dră- 
gălina m. p. notară. Mihailă Blidarii 
m. p. asesorii consistorială. Dr. luliu 
Olariu m. p. prof, la teologia. — Ioană 
Pinciu m. p. prof, la teologia. Tosifu 
Ionescu m. p. Ioană Stoiană m. p. 
preotă română gr. or. — luliu Musta 
m. p. preotă română gr. or. Dim. 
BogoievicI m. p. preotă. — Nicolae 
Bistriană m. p. preotă. Ioană Attimu 
in. p. forestieră în pens. Isaia Stefa- 
niga m. p. representantu comunală. 
Vasilie Popoviciu m. p. — Nicolae L’so- 
nescu m. p. — Ștefană Velovană m. p. 
directorulă institutului pedag. Pavelă 
Boldea m. p. Pavel Kimbiră m. p. 
— Nicolae Velcu m. p. Dim. Popo
vici m. p. — Voin Serbii in. p. — Ni
colae Neagulă m. p. — Nicolae Goanță 
m. p. Nicolae Bihoy m. p. — Ioană 
BogoievicI m. p. Spiridonă Sandru 
m. p. losifu Calinescu in. p. — Iosifă 
Bihoy m. p.

SCIR1LE plLEI.
Din Trățcau se scrie, că din ‘22 Main 

au începută și pe acolo a se ivi muscele 
columbacc și încă în numără mare, cait- 
sândil pagube forte însemnate. Au pe- 
ritil în urma acesta până acum 80 de vite 
cornute. Nu suntil cruțați de aceste mi- 
serabile mușce nici caii, ba nici chiar 
omenii. De asemenea se scrie din Iloșia 
montană, că muscele coliunbace și pe a- 
colo causeză pagube mari în vite. In 
părțile Huedinului totă asemenea se în
tâmplă.

« *
Pilele trecute grindina a causată pa

gube însemnate în unele părți ale Arde
iului. Iu părțile Aiudului pagubele suntil 
mai puține ; mai mari pagube însă a pri
cinuită grindina în părțile dela. Mirislău 
în colo, pănă pe la Valea-floriloră. U- 
idra, Ciucia, f'iacalaca etc. Mai vîrtosă în 
hotarulă comunei Birchișă grindina a ni
micită viile și pomii. Semănăturile de 
tomnă au suferită pretutindenea în păr
țile amintite.

• <
Din fundațiunea generoșiloră Aliclia- 

ilit .și Elisa Stroeseo Comitetulă Associa- 
țiunei din Brașovă pentru sprijinirea în- 
vățăceiloră și sodaliloră români a votată 
3 stipendii de câte 50 fl. învățăceiloră: 
Dimitriu Brătucă curelară. St. Panțu corn- 
pactoră și I. Brumară papucaru: două 
stipendii de câte ‘25 fl. învățăceiloră: C. 
Jianu papucară și I. Tertobă lăcătară ar
tistică. Concurențl la aceste stipendii au 
fostă 54. Totă din fundațiunea numită 
s’au votată 3 stipendii de câte (>() fl. so
daliloră loachimă Văcarii brutară. D. Do
garii argăsitoră .și Z. Voileanu croitorii: 
acestora însă li se voril da stipendiile 
numai după-ce voră dovedi că suntil deja 
angajați a merge la Pesta ori la Viena 
pentru a se perfecționa în măestria lorii.
- Tot-odată s au datil din fundațiunea 

„Androniciî^ ‘200 fl. la l, câte 100 fl. la 
15 sodall în condițiune de a deveni ma
estri: apoi la 26 sodall eliberați în 1887 
câte 30 fl. și la 24 elevi dela meserii câte 

30 fl. La olaltă 3200 fl. Concurențl la a- 
ceste ajutore au fostă 255.

* * *
Sub titulă „Jiomano cibachcro sido- 

ribe‘: a apărută o gramatică țîgănescă 
scrisă de archiducele Iosifă și edată de 
Academia de sciințe ungară. Acestă carte 
conține, afară de partea gramaticală , o 
mulțime de date cu privire la etnologia, 
istoria, poesia, arta, musica și literatura 
țîganiloră. In Ungaria trăiescă cu t.o- 
tulă 79,393 de țigani, er 99,098 de per- 
sdne pricepil limba țîgănescă, 15,027 nu 
vorbescă de câtă numai acestă idiomil. 
32.415 vorbescă și românesee, 18,151 
și unguresce. După confesiune suntil 
24,(MX) greco-orient.all, 23,655 greco-ca- 
tolicl. 20.110 romano-catolicl, 9,022 cal
vini, 1,620 luterani. — Princ.esa rusescă 
Gangarni și contesa Tolstpj se tragă din 
țîganl. — Țiganii dintru ântâiu cunosceau 
și cultivau numai musica românescă. mai 
târdiu învățară apoi și pe cea ungu- 
rescă.

£
Biroulă societății r Alexi-Șincai1- din 

Gherla s a constituită precum ni s- 
scrie — in modulă următorii: de con- 
ducâtoră a fostă realesil Dr. Ioană J'ojnî 
dascălii în sf. teologia, de președinte s a 
alesă Petru Pctrișoră cler. în curs. III 
de vice-pre.ședinte Casile Popa cler. în i 
II.. de secretară Vasih Vajda clericii în 
curs. II. de notară a ședințeloră Anto
nin liălibanu elerieu de. curs. II. de ca
sară Ion Vei-eș cler, de a. ITI, de contro
lorii Dimitriu Sării cler. în c. II. de 
bibliotecară luliu Aloldorană cl. de a. II. 
er de arcliivară Sigismondă Letupicl cler, 
de a. I.

Luni s’a pusă în Bucuresci temelia 
clădirei pentru șcdla și localulă societății 
„Unirea construetoriloru români11. Au a- 
sistată la acestă serbare d-nii generală 
G. Mânu. N. Fleva. Gr. Serurie. Pache 
Protopopescu. I. G. Bibicescu. Paladi, 
Hernia Miile și alții. Intre muncitori, 
dice „Unirea.11, acesta e prima manifes
tare viabilă a inițiativei particulare: so
cietatea loră a trăită, a ajutată pe mem
brii lipsiți de capitale, a ajutată pe bol
navi si a îngropată pe morțl; acum îșl 
clădesce și locală. Fostulă consiliu co
munală i-a dalii gratis loculă pentru 
clădirea, a cărei temelia s’a pusă ieri. 
Clădirea costă peste 100 mii lei . socie
tatea nare decâtă 30 mii lei și speră că 
autoritățile și publiculă ii voră veni în- 
tr’ajutoră. D generală Mânu și cele
lalte persdne presente au promisă con- 
cursulă lorii. D. Pache a declarată că se 
înscrie cu 100 lei.

Va veni unu timpu...
„Nene freie Presseu îucheiă articu- 

lulu. ce 1 a scrisă din incidentală vorbi- 
rei d-lui Tisza în afacerea participării la 
esposiția universală din Parisu în 1889. 
cu unnătorele remarcabile observări:

„17i reni pdte unii timpu, când po- 
porele ca și suveranii voră primi în sine 
principiile purificate ale revoluțiunei fran- 
cese : der astădl suntemă încă torte de
părtați de acestă țintă.

încă curge lupta, care a fostă des- 
lănțuită atunci prin scrierea abatelui Sie
ves asupra statului ală treilea, curge în, i 
în totă Europa, încă nici egalitatea de 
dreptă a omeniloră nu este scutită de 
violări și atacuri, ineă se proscrie russe in- 
tmfi.

Cine nu semte câteodată că s’a fă
cută ună tristă regresă dela marea re- 
voluțiune îticoce. că generațiunea dc față 
apare pitică pe lângă gigauții, cari tră
iau pe pămentă la finele secuiului ală 
optu-spre-ilecelea ? Ce înțeleșii are frăție
tatea întrunii periodă. care este plină de 
ură națională ?

PcȚorele încă nu simtă copte pen
tru o serbare a revoluției. și pdte. că 
peste o sută de. an! ună ministru-presi- 
dentil ungnrescil va pute se cugete cu 
liniștea istoricului la drama, ce s’a pe
trecută odinidră în „Temple11 și a pusă 
capete încoronate sub ghilotină.

Acum lipsesce acesta liniște. Lupta 
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in contra tuioratului străinii a descliisti 
erăș! vechile răni, principiile libertății 
sunt desprețuite chiar de cetățeni și sta
tele îșl stau față în față amenințându-se, 
pline de invidia și de ură sângerosă.

Serbarea revoluției e prea timpuria, 
nici o națiune nu pote lua parte la ea 
fără împotrivire. Vorbirea lui Tisza înse 
ne aduce aminte plângerea acelei Tro- 
iane, care c’ună spirită plină de pre- 
semță aucji pașii deului, care distruge 
festivitățile fără milă".

Nonă demonstrat™ contra armatei.
Piarele din Peșta erășl suntă pliue 

de indignațiă din causă că tricolorul^ 
ungurescă n a fostă respectată de cătră 
ună generală austriacă.

Casulă s’a petrecută în Trencină, 
unde a sosită generalulă Catty spre a 
inspecta trupele. Elă locuia în casarma, 
care e proprietatea comitatului, Acesta 
easarmă fu împodobită cu ună stindardă 
negru-galbenăși cu unulă roșu-albă-verde, 
Mai târdiu stegulă ungurescă a fostă 
luată josă; de aici tdta gâlceava.

In dietă s a făcută o interpelare în 
acestă afacere. Generalulă Catty, se 
dice, a adresată o telegramă ministrului 
de honvedl Fejervary, în care îi spune 
că nu s’a așteptată la o primire deose
bită în Trencină, și că de acea a dorită 
să se ia josă numai celă ungurescă. 
Arborarea anei tricolore este o distinc- 
țiune, care lui ca generală nici nu-i com
pete.

Intr’aceea poporulă suverană din 
Pojună a arangiată o mică demonstra- 
țiă contra generalului Catty. înaintea 
locuinței acestuia s'au adunați! mai multe 
sute de omeni, au arborată ună tri
coloră ungurescă și au strigată „tră- 
iescă regele, trăiescă patria!11 Numai cu 
greu poliția a putută face să se risipescă 
mulțimea. Ea se retrase între strigăte 
de „Abzug CattțC, purtândă în frunte 
stegurl naționale și cântândă cântece re
voluționare ungurescl.

Corespondența „Gazetei Transilvaniei.'1
Selagiu, 23 Main 1888.

(Instltutulu de credita și economii „Sil- 
rantau. Fiitorea scală de fete în Selagiu.

- Despart. IX ala Associațiunei. - - Unit 
esamenu la sată.)

(Fine.)

Nu potă retăce activitatea neobosită 
și zelulă neadormită alu comitetului des
părțământului TX alu „Asoc. Trans.u în 
a mișca tote, ca despărțemântulu să sa
tisfacă cu demnitate chiămărei sale, care 
este cultura poporului română.

Prin premiile anuale usitate și do
nate ca o binevoitore munificență de că
tră diferiții pionerl ai culturei sălăgene 
s’a stârnită emulațiune nobilă și însufle- 
țitore între docenții noștri sălăgenl, pen
tru de a-șl arăta capacitatea și zelulă 
întru educarea tinerimei.

Cu permisiunea on. Redacțiunl, voiu 
descrie decursulă unui esamenă modela 
la care am luată parte în 21 Main a. c. 
în comuna Hidigă. tractulă Ipului.

Amil totă audiții vorbindu-se despre 
abilitatea cantoră - docentului Nicolau 
Popă. întru instruarea eleviloră săi. și 
ca să mă convingă, cu cea mai mare a- 
tențiune am urmărită decursulă esame- 
niilui.

După invocarea Spiritului Sântă 
cântată cu precisiune și pietate. M. 0. 
d-nu protopopă și paroch locală Ioană 
Vicașiu. într'o vorbire petrundătore des- 
fășurându momentuositatea actului pre- 
sentă, apeleză la atențiunea și simțulă 
de judecată alu dspețiloră și părințiloră 
întru a se convinge, că ore jertfele a- 
duse pentru crescerea intelectuală a co- 
piiloru suntu remunerate ? După acestă 
vorbire bine primită se începe esamenul. 
Era plăcută a vede în două despărță- 
minte aședațl 30 de elevi și 18 eleve, 
cu toții bine îmbrăcațl și curați, cum aș
teptau cu frunte senină șirulă îutrebări- 
loră ce le va apune învățătorulă loră 

iubită. Elevii s’au esaminată din Reli- 
giune, bibliă, limba română, limba ma
ghiară , calculațiune, geografia patriei, 
istoria patriei, fisica, istoria naturală, 
economiă, er în intervale s’au declamată 
și cântată mai multe poesii corectă și 
cu audă musicală. Din tote studiile așa 
răspunsuri s’au obținută, încâtă n’am 
sciutăce să aprețieză mai multă: metodica 
corăspundătore a docentului Nicolau 
Popă, seu răspunsurile bine detiniatea și 
înțelegibile ale eleviloră, predate acele 
într'uuă limbagiu frumoși! și gramaticală. 
Au făcută bună impresiune răspunsurile 
miciloră cetățeni din fisică. unde cu 
graiulă loră viu și nevinovată, la aiuțttlă 
părințiloră și maiceloră, combateau cu 
arma sciinței superstițiunile despre cur
cubeu, despre tunetă, despre vaporu, des
pre puterea gazului etc. Caligrafia și de- 
semnulă încă au fostă bine representate, 
cu deosebire desemnulă ne-a surprinsă.

Esamenulă, începută la 8 ore, s’a 
terminată la 12 ore printr’o vorbire 
plină de emoțiune și învățături părin- 
tesci adresate de cătră M. on. D. Pro
topopă părințiloră, der cu deosebire do- 
centelui și eleviloră, cari din dina esa- 
menului au făcută o adevărată di de 
sărbătore și bucuria. Se pote felicita 
acelă poporă de conducătorii săi.

Etă D-le Redactoră unele împreju
rări, cari în starea actuală a lucruriloră, 
în acestă timpă greu pentru noi, r 
permită a ave și câte o dulce mănga 
ere și firma speranță, că : De n’a perită 
Românulu.... E. V.

întâmplări diferite.
Morte subită. Aseră la orele 7' 4 

schimbătorulă de bani din piața Bra
șovului Ioană Neyușă, pe când tocmai 
se pregătea să mergă acasă, lovită fiind, 
după cum se cjice, de ună atacă de a- 
poplexiă, cădii la pămentă și, fără a mai 
pute dice ună cuvântă, muri după câteva 
minute.

Cine intră prin ferestră în casele al
tora o pățesce ca H. Andras dela Clușă. 
încă cu câteva luni înainte de asta elă 
întră noptea pe la 11 ore în o casă, 
care nu era a lui, vrendă să se întel- 
nescă cu cineva, care după lege de ase
menea nu era a lui. Stăpânulă casei 
tocmai îlă aștepta. Ce primire i-a dată 
dspelui seu de nopte stăpânuh! casei 
anumită nu se scie ; atâtă înse se sc-ie, 
că H. Andras multă în casă n’a zăbovită, 
ci momentană sări înderăptă prin feres
tră afară și o luă la sănătbsa. Lucrulă 
a ajunsă la judecată. Tribunalulă din 
Clușă a declarată nevinovată pe H. 
Andras, fiindă că. decă elă fii invitată 
tocmai pe timpulă acela la o întâlnire 
din partea stăpânei casei, nu se pote 
dice, că ar fi comisă o încălcare de do
miciliu și prin urmare, tote fiindă făcute 
cu consensulu stăpânei, elă nu e vino
vată. Tabla reg. înse, ca foru de a 2-a 
instanță, n’a vrută să recunoscă „nevi
novăția" lui H. Andrâs și l’a condam
nată la 2 luni închisore, fiind-că stăpâna 
unei case, ori câtă de fnimosă ar fi ea, 
n’are dreptă să primescă în casa sa vi- 
sitele unui bărbată străină în timpulă 
nopții, fiindcă casa ei nu este numai a 
ei, ci și a bărbatului. Sentința acesta fii 
aprobată și din partea Curiei r. și acum 
nu-i rămâne „nevinovatului" H. Andras 
decâtă se se mai gândescă în timpulă 
celoiu două luni de odihnă, decă este 
bine ori nu a întră noptea prin ferestră 
în casele altora.

Unu archiepiscopu omoritu. După cum 
este informată „Poli. Corr.“ din Cons- 
tantinopolă, în noptea di lei de 19 1. c. 
a fostă omorîtă prin străpungere de cu
țite archiepiscopulă armeană-catolică de 
"Wan și Bitlis monsignorele Oliannes, de 
o ceată năvălitore de bărbați. Incunos- 
ciințată Porta de infama faptă a și pusă 
mâna pe mai mulțl individl presupuși 
ca vinovațl. între cari se află și ună în
vățători! armeană. Fapta a produsă în 
cercurile armenesc! cea mai mare cons
terna țiune.

Telegramă particulară a „Gaz. Traus.“
Sibiiu, 30 Main st. n. Ve 

aduci! la cunoștință trista scire, 
că d-lu înrobii Bologa. vice
președinte alu „Associațiunei tran
silvane" pentru literatura română, 
și cultura poporului românii", con- 
siliaru aulicii în pensiune, preșe
dinte alii direcțiunei „Albinei" etc. 
etc., după o bulă scurtă de trei 
cjile, a repausatii ac]l la orele 71 4 
a. m. Fiă-i țerîna ușdră și me
moria binecuvântată !

SCIRI TELEGRAFICE.
(Sen-, part, ală „Gaz. Trans.
Budapesta, 30 Maiu. — Parti

da independenței a decisu în con- 
ferența ei de aseră ca se publice 
o declarațiune, în care se arate, 
că aserțiunile ministrului-preșe- 
dinte și ale ministrului de corner- 
ciu suntii energicii condamnate 
din partea partidei. Independenții 
dorescu celu mai bunii succesu 
esposițiunei din Parisu și repu- 
blicei francese îi ureză pace și în
tărire. Partida nu se îndoiesce, că 
A.es^e sentimente suntu sinceră 

r i ite de î trega națiune 
n; mră.

interpelațiur i. lui Visi- 
aiarasz a rSspm. < ministrulu- 

președinte în cameră, că cercetă
rile oficiale au documentată, că 
generalulă Catty n’a intenționată 
a vetăma stegulă națională și că 
nici nu l’a vătămată. Respunsulu 
s’a luată la cunoștință.

Berlină 30 Maiu. Ună arti- 
culă oficiosu, care se dice că a 
fostă scrisă de Bismarck în 
„Norddeutsche allg. Ztg.“ declară 
că măsurile privitore la pașapor- 
tele dela granița francesă nu sunt 
represalii pentru anumite proce- 
derl, ci suntă resultatulu politicei 
genere le germane, precum și a 
întărirei puterii de apărare ger
mane.

Viena. 30 Maiu. - Pănă acum 
nu se scie nimici! despre vfună 
pasă ală guvernului francesă din 
causa vorbirei lui Tisza. Nu s’ar 
fi făcută atâta sgomotu, decă de
peșele dintâiu nu erau schimono
site și decă oposițiunea nu făcea 
comentarele ei. Aici tote cercu
rile seriose aprobă atitudinea lui 
Tisza.

Parisu, 30 Maiu. - - Cu privire 
la vorbirea lui Tisza foile începu 
a judeca mai liniștită. Ministrulă 
de esterne Goblet a comunicată 
consiliului de miniștri depeșa am
basadorului din Viena asupra in
cidentului din camera ungară, de- 
clarându că așteptă informațiunile 
precise.

Londra. 30 Maiu. — „Daily 
Telegraph" anunță, că în guver
namentalii rusesc ă Kiev se con
tinuă luptele sângerhse cu țăranii, 
cari [suferindă de fonie jefuescu 
și devasteză.

Literatură.
„Amiculu Familiei," iliară beletris

ticii și enciclopedicii literarii cu ilustra- 
țiunl. Apare în Gherla de 2 ori pe lună 
și costă 4 fi. pe anii. Redactoră și pro
prietară: Nicolau F. Negridă, Nr. 11 de 
la 1 Iunie n cuprinde : O enigmă (schiță) 
de Ios. Popescu. Județulă (romană), de 
Th. Alexi. Mâncă-aură (istoriă din Car- 
pațli, de Lucreția Frentiu. Oh. lasă-me 
iubită..! (poesiă), de G. Simu. Crescera 
copiiloră în familiă. de Ioană Dariu. 
Apelă cătră femeile române. Diverse. 
Glume. Se mai află și două ilustrațiunl 
pentru petrecere.

„Georgiu Lazaru," revistă pentru e- 
ducațiune și instrucțiune. Apare în Ber- 
ladu odată pe lună și costă 8 lei pe 
ană. Redactoră: <S. M. Halită. Nr. 2 de 
la 15 Main conține : Realismulă în pe
dagogia, de V. Gr. Borgovană. Instruc
țiunea publică în imperiulu romană, de

Elena C. Ciuca. Locuința sătenului și 
influința ei asupra desvoltărei lui fisiee 
și intelectuale, de G. Popescu învățători!. 
ObservațiunI asupra unoră cause esterne, 
ce zădărniceseă progresulă scdlei sătescl, 
de M. Popă învățătoră. Iutîinpinare, de 
M. S Andreiană. Răspunsă la întâmpi
narea d-lui Andreiană, de V. G. Diaeo- 
nescu. Notițe literare și sciențifice. Li
teratură populară. Buletină pedagogică. 
Bibliografia etc.

DIVERSE.
România și „Țera de food".

„Revista IsraelităL scrie despre tâ- 
nâmlă esploratoră israelită din România, 
Iuliu Poper, care e și membru ală socie
tății geografice române, și care astădl 
este directorial! unui mare stabilimentă 
de estracțiune de auri! în Țera de focă 
(America de sudi!,, următorele:

„ErI am fostă călare pănă la colina 
„Filareti!u, la polele căreia m’am adă- 
„pată c’o apă escelentă din fântâna „Fe- 
„răstrâu1*. Ca o dovadă că câtă de multă 
„iubesce Iuliu Poper orașulă său natală, 
„este că tote înălțimile și fântânele din 
„vecinătate portă numiri românescl de 
„prin prejuruli! Bucuresciloră. Lucră
torii, adunați aci de prin tote părțile 
„globului, peregriueză la acestă colină 
„în tote Duminecile, făcându’țl o impre- 
„siune nostimă, când audl Spanioli din 
„Badajoz, Mulați din Havana, seu Chi
lieni din Valparezo. luându-șl permi
siune de-a se duce la — „Filaret.2

„Ună altă pasagiu ne spune următorele: 
„Iuliu s’a 'ntorsii aseară din sudulu gol
fului San-Sebastian. unde se dusese se 
„inspecteze o carieră de aură dela po- 
„lele munțiloră „ Carmen Sylra1- și spre 
„a goni mai multe companii mici de es- 
„ploatare, aședate acolo în modă clan
destină. Elă a găsită terenuri din cari 
„s’ar pute scote ca la 4000 grame de 
„auri! din metrulă cubă, și de aceea 
„scopulă voiajului ce întreprinde acum 
„la Buenos-Ayres va fi de-a lua în es- 
„ploatare acelă punctă și eventuală de-a 
„cumpăra chiar totă costa, pănă la rîulu 
„Carmen Sylva". Nu mai rămâne vorbă, 
că omeni ca Iuliu Popper, cari portă 
numele României pănă în cele mai de
părtate puncte ale pământului, merită 
totă stima.

Ciirsulu pieței Brawovii
din 29 Main st. n. 1888

Bancnote românesc! Cump. 8.49 Vend. 8.51
Arginta românesca . 8.46 ,. S.4S
Napoleon-d’orî ... 10.02 ,. 10.04
Lire turcescl ... ,. 11.32 ,. 11.37
Imperiali......................... ,. 10.32 ,. 10.37
Galbini..........................„ 5.89 .. 5.92
Scris, fonc.,,Albina4* 6U () 101.- ,. —.—

5°H r h ' < 0 >■ 98.— ,. 98.50
Ruble rusesc! . . . ,, 104.— 105.—
Discontulu .... -8 pe anu.

Cursuln la bursa de Viena
din 29 Maiu st. n. 188b.

Renta de auru 4°;0................................... 97.05
Renta de hârtia 5° 0................................... 85.25
împrumutul^ câiloră ferate ungare . 150.75
Amortisarea datoriei căilorQ ferate de

ostâ ungare (bma emisiune) . . 95.—
Amortisarea datoriei căiloril ferate de

ostii ungare (2-a emisiune) . . 126.—
Amortisarea datoriei căiloni ferate de

ostil ungare (3-a emisiune'! . . 114.40
Bonuri rurale ungare.............................105.20
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.80
Bonuri rurale Banatii-Timișu 104.50
Bonuri cu cl. de sortare........................104.50
Bonuri rurale transilvane........................104.20
Bonuri croato-slavone.............................105.—
Despăgubirea pentru dijma de vinu

ungur eseu.............................................99.—
împrumutul ti cu premiulu unguresctl 122.50 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedmului........................................... 123.—
Renta de hârtia austriacă .... 78.45
Renta de argintii austriacă .... 80.20
Renta de aurU austriacă........................109.70
Losuri din I860.......................................134.90
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 867.—
Acțiunile băncei de credita ungur. . 279.— 
Acțiunile băncei de credita austr. . 279.40 
Galbeni împărătesei ......................... 5.96
Napoleon-d’oii....................................... 10.031 2
Mărci 100 imp. germane................... 62.15
Londra 10 Livres sterlinge .... 126.75

Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei" :! 5 cr. se potu cum- 
pera în tutungeria 1. (âroKN. în li
brăria ^icolae Ciurru și Adolf 
Albrecht.

Editoră și Redactoră responsabilă :
Dr. Aurel Mureșianu.
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PUBLICAȚIUNE.
Diu partea subscrisei primării comunale se aduce la cunoscință publică 

cumcă pe basa ordinațiunei înaltului ministeriu regiu ungariei! de industriă, co
merciu și agricultură din 4 Septemvre 1885 Nr. 46,379 se va ținea Marți in ,26 
Innin a. c. la 10 ore a. m. în cancelaria notariatului din Branulă superiors lici- 
tațiune publică spre vendarea de 5000 metri cubici lemne de bradă și molivă 
din pădurea comunală Zsigara apte pentru construcții plus oferintelui spre esplo- 
tare în termină de 4 ani următori, pe lângă observarea planului de esplotare și 
plătirea prețului de cumpărare în rate anuală anticipative.

Oferte confeețiuuate după prescrise și provSdute cu vadiulu recerutil, apoi 
eu timbru de 50 cr. încă se voră primi pănă la ora în care se începe licitați- 
unea verbală.

Prețulă strigărei s’a statorită peste totă cu 4000 fl. și amatorii de cumpă
rare au a depune înainte de începerea licitațiunei uuu vadiu de 10%.

Condițiunile de vendare se pot.il vedea în cancelaria notariatului cereuală 
din Branulă superiorii în orele oficiose îu tote dilele.

Se observă, că transportarea lemneloră se pote efeptui atâtă cu carulă, câtă 
și prin plutire pe apă.

Sirnia, în 21 Maiu 1888. Primăria comunei
Nicolae Frunteșiu, Rațu,

primară, notarii.

De închiriată.
In una din cele mai curate strade ale Brașovului se ailă de 

închiriată pe timpulu dela 16 Illllic și paiul la 30 Angliștii a. c. o 
locuLixxț©,

constătătore din doue odăi spre stradă, o tindă și o bucătăria (cu 
dependențele ei).

Pentru informațiuni mai detaliate o se adresa la Jakab G. 
Strada funariloru de josu (untere Burggassej Nr. 263.

Sz. 2563—1888 p. (0,3—2

Hirdetmeny.
A brassoi kir. torvenyszek reszerbl kozhirre tetetik : hogy Kbniges .Jâuos 

es târsai brassoi foldbirtokosoknak, Brasso szab. kir. vâros kozonsege osszes bir- 
tokosai ellen, hatârtagositas irânt benyujtatt keresete folytăn, a megengedheto- 
seg feletti târgyalăs 1888-ik evi lulius ho 19-ik napjânak delelbtti 10 orâjâra 
Brasso vârosăban a vâros hâzâhoz tiizetett ki melyre az osszes erdekeltek az 1880 
evi Augustus 23-ăn 2364 sz. a. kibocsâtott birtok rende utasitas 36-ik §-âban 
irt jogkbvetkezmenyek terhe alatt, azon megjegyzessel ideztetnek hogy a taga- 
sitâsi kereset egy peldânya a vărosi tanâesnăl vagy a kir. tbrvenyszeknel a hi- 
vatalos orăk alatt betekintheto.

llrasso, 1888 Majus 22-en. -1 kir. tiircszeli iilesebol.

I. Plecarea trenuriloru:
I. Dela Brașovu la Pesta:

Trenulă de persone Nr. 307 : 7 ore 20 de minute sera.
Trenulă mixtă Nr. 315: 4 ore 01 miuută dhnineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:

Trenulă mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după amedl.

II. Sosirea trenuriloru:
I. Dela Pesta la Brașovu:

Trenulă de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amedi.
Trenulă mixtă Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașovu:

Trenulă mixtă Nr. 317 : 2 ore 32 minute după amecjl.

66-

Se deschide abonamentu pre anulu 1888
la

AMICULU FAMILIEI. Piaru beletristică și enciclopedicu-literaru — cu ilustrațiunî.— Cursulu XII. Apare in 1 și 15 c]i 
a lunei în numeri câte de 2—-3 cole cu ilustrațiunî frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
—- mai departe tracteză cestiuni literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloru de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiunl din patria 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 anulu întregu e 4 fi., pentru România și străină
tate 10 franci- lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMANII. Piaru bisericescu, scolaru și literarii — cu ilustrațiunî. — 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
trațiunî’, ■— mai departe articlii din sfera tuturoru sciințeloru teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
torî și diverse ocasiunî, mai alesă funebrali,— apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-litcrarî; și în urmă totu soiulu de a- 
menunte și soiri cu preferința celoru din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulu de prenumerațiune pre anulu întregu 
e 4 fi.— pentru România 10 franci-—lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree postalî.

Colectanții primescu gratisu totu alu patrulea esemplară. 
Numeri de probă se trimit ti gțratisă ori-cui cere.

A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU“ în Gherla-Sz-ujvâr. Transilvania. "W
—a>-------

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

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

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

Cuventări bisericesc! la tote săr
bătorile de peste and, de I. Papiu. 
Ună volumă de preste 26 cdle. Acest 
opă de cuventări bisericescl întrece 
tote opurile de acestă soiu apărute 
până acum — avendă și o notiță is
torică la fiă-care sărbătore, care arată 
timpulă întroducerei, fascie prin cari 
a trecută și modul cum s’a stabilită 
respectiva serbătore. Prețulă e 2 fl.

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

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

Idealulu perdutu. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinaru. Prețulă 
15 cr.

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

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

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

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

Elu trebue se se însore. Novelă 
de Maria Schwartz, traducere de N. 
F. Negruță. Prețulă 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. 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 in copilăria. Schiță din 
sfera educațiunei. După Ernest Le- 
gouve. Prețulă 10 cr.

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

Ifigenia în Aulida. Tragediă în 5 
acte după Euripide, tradusă în versuri 
de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr.

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

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

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

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

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

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

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

Biblioteca Familiei. Cartea 1. Cu
prinde materii forte interesante și amit- 
sante. Prețulă 30 cr.

Colectă de recepte din ecouomiă, 
industria, comerciu si eliemiă. Prețulu 
50

T.

cr.
Economia pentru scolele popor, de 

Roșiii. Ed. II. Prețuia 30 cr.
îndreptară teoreticu și practică pen

tru învețămentulă intuitivă în folosulă 
eleviloră normali (preparandiali), a în- 
vățătoriloră și a altora bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovana, profesorii pre- 
parandialu. Prețuia unui esemplară cu 
porto francată 1 fl. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămă 
vre-ună opu, întocmită după lipsele 
scoleloru nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îla și recoman- 
dămă mai alesă directoriloră și învă- 
țătorilorft ca celoru în prima liniă in
teresați.

Spicuire din istoria pedagogiei la 
noi — la Românî. De V. Gr. Borgovan. 
Prețuia 15.

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maximă Popii, profesorii la 
gimnasiulă din Năsăudă. — Manuală 
aprobată prin ministerială de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptulă de 
dată 26 Aprilie 1886, Nr. 13,193. — 
Prețulă 30.

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

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

cu multtî folosă de cătră preoți, învă
țători si alțl cărturari români. Prețuia 
1 fl. 10 cr.

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

Carte conducetore la propunerea 
calculărei în scota poporală pentru în
vățători și preparandi. Bros. I. scrisă 
de Gavrild Trifti profesorii preparan- 
dială. Prețuia 80 cr.

Cele mai eftine cărți’ de rugăciuni:
Mărgăritarulu sufletului. Carte bo

gată de rugăciuni și cântări bisericescl 
forte fritmosă ilustrată. Prețulă unui 
esemplară 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

Miculfl mărgăritaru sufletescu. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumosă ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulă unui 
esemplară broșuratu 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.

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

Epistolia D. N. IsusO ChristosO. 
Prețulă unui esemplară legată și spe
dată franco e 15 cr.

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.


