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Mumie pentru Aosiro-Uiisaria 
Pe unfi anu 12 fl._ pe ș6se luni 

6 fl.. pe trei luni 3 11,
Penirn Bcmânia și snăinăiaie: 

Pe linii anu 40 franci. pe șese 
luni 20 franci, pe trei luni 

10 franci.
Seprenumeră la tdte oti- 
ciele poștale din întru și din 

aJArA și la dd. colectori.
AtoDameniElfi neutre Brașovn: 

la adminiatrațiune, piațamaro 
Nr. 22. etagiulu I. : pe unu anu 
10 fi., pe șâse luni 5 fi., pe trei 
luni 2 ti. 50 ci. Cu dusulu în 
casĂ Pe unu anu 12 fi.. pe 
fi^ee luni 6 ii., pe trei luni 3 fi. 
Unii esemplaru o cr. v. a. seu 

lo bani.
Atâtu abonamentele câtu și 
inserțiunile sunt a se plăti 

înainte.

1888.
Iscu. alosnamentil

„GAZETA TRANSILVANIEI».
Cu I Iulie 1888 st. v. se deschide nou 

abonamentu la care invitămu pe toți amicii și spri
jinitorii foiei nostre.

Preiutu abonamentului:>
Pentru Austro-Ungaria: 
pe trei luni :{ fi. 
pe șese Iun! (> ti. 
pe ună anu 12 ii.

Pentru România și străinătate : 
pe trei luni 10 franci, 
j e șese luni 20 franci, 
pe unu ană 40 franci.

Abonarea se pote face mai ușorii și 
mai repede prin mandate poștale.

Domnii, cari se voriî abona din nou, 
sS binevoescă a scrie adresa lămuririi și 
a arăta și posta ultimă.

Ainiiinslrațiiiiiea „Gazetei Transilvaniei

Brașovu, 15 Iunie st. v. 1888.
Im presiunea ce a tăcu t-o me- 

sagiulu împăratului Wilhelm II în 
Berlină, Viena și Roma, confirmă 
părerile ce le-amu esprimatu în 
revista nostră de erî.

In sînulu parlamentului din 
Berlină domnesce convingerea, că 
discursulu tronului conține stricta 
mărturisire a politicei interiore și 
esteriore a prințului Bismark.

Va se dică mai multă ca ori 
și când totulă va depinde și în 
viitorii dela directiva, ce o va da 
principele Bismark politicei ger
mane.

In sensulă acesta interpreteză 
și diarulu vienesă „N. ir. Presse4 
pasagiele mesagiului privitdre la 
politica din afară a Germaniei, 
Bismark voiesce se susțină alianța 
cu monarchia habsburgică și vre 
se pună legătura cu acesta mo
narch iă pe basa istorică dinainte 
de 1866 ca se apară și mai strînsă ; 
totă odată eancelarulă germană 
vrea se cultive și amiciția strînsă 
eu Italia.

Tier eancelariulă germană nu 
se mulțumesce cu atâta. Elă 
vrea să câștige în acesta coalițiu- 
ne și pe Rusia. De aceea împe- 

ratulă Wilhelm întinde Tarului 
mâna de împăcare.

Prințulă Bismark a stăruită și 
stăruiesce mereu pentr’o înțelegere 
cu Rusia. Chiar respinsă fiindă 
elă a încercată și încercă din nou 
a reînvia memoria acelui timpii 
când Rusia era aliată cu Germa
nia și Austria. Principele Bismark 

- ijice foia vienesă — numai a- 
tuncl va considera opera sa ca 
terminată, când îi va succede a 
câștiga erășî amiciția Rusiei, a de- 
lătura neîncrederea ce domnesce 
în Petersburg^ și a isola Francia.

Acestu scopă nu contrazice a- 
lianței cu Austria, tjice „N. freie 
Presse“, și în privința acesta se 
află în deplină acordă cu pressa 
italiană.

Semnele unei apropiări a Ru
siei de Germania se urmărescu în 
Italia cu celă mai mare interesă. 
„Opinione4 vede într’ensele o ga- 
ranțiă pentru pacinica desvoltare 
a eveneminteloră. Nu e de temut 
adauge ea, că Austro-Ungaria ar 
suferi pagubă prin acesta, căci prin
cipele Bismark totdeuna s’a nisuit 
a mijloci amicabile raporturi între 
Austro-Ungaria și Rusia. Totă Eu
ropa s’ar pute felicita de-o alianță 
între Germania, Austria, Rusia și 
Italia; o asemenea alianță ar in- 
semna pacea și pote sterșitulă în- 
fricoșateloră jertfe ce apasă pe po- 
pore.

In cortilu acesta mulțămită alu 
pressei stateloră aliate cu Ger
mania, s’a ivită o notă discordantă 
în ceea ce privesce pressa un- 
gureșcă.

Tocmai acuma organulă prin
țului Bismarck a găsită cu cale 
a dojeni aspru pe ..Pester Lloyd4 
pentru critica ce a făcut’o procla
mației împăratului Wilhelm, nu- 
mind-o „reutăciosă4 și ,,dușmă- 
nosăU

„In Germania4 — scrie Nordd. 
allg. Ztg.4 — e lățită părerea, că 
numita foiă representă opiniunea 

publică a Ungariei. Pentru noi e 
de interesă a sci decă aceste es- 
pectorărl ale lui „P. Lloyd4 se 
aprobă de cătră națiunea maghiară. 
In casulu acesta, sentimentele cor
diale, ce le esprimă discursulu tro
nului de ai|I pentru Austro-Un
garia, ară suferi eu privire la Uh- 
fjaria o îiisemaată modificare* .

E clară, că o asemenea decla- 
rațiă făcută într’unu asemenea 
momentă de organulă puternicului 
cancelară germană, a trebuită se 
indispună multă pe politicii din 
Pesta și se-i pună pe gânduri, 
mai alesă în ceea ce privesce efec
tele „nouei ere reacționare4, de 
care se temă cu dreptu cuventă.

Misiunea Austriei in Orientii.
Prințul!! de coronă Rudolf a disă 

cu ocasiunea primirei ce i s’a făcută di- 
lele aceste în Seraievo, că „misiunea 
Austriei este de a duce cultura în Ori
enta.4

Diarulu Cehiloră Tll>olltiku din Praga 
analisândă acesta aserțiune a prințului 
de coronă dice, că cultura occidentală 
nu este identică cu cultura germană. 
Resultatulă finală ală culturei apusene 
este conseiința de naționalitate. Decă 
der monarchia nostră are misiunea de 
a lăți cultura apusană în Orienta, atunci 
acestă misiune nu se pote împlini alt- 
feliu, decâta recunoscendu-se, că culti
varea și desvoltarea naționalitățiloră a- 
cestui imperiu este problema cea mai 
înaltă a politicei interiore.

Austria cea vechiă, centralistică și 
germanisatore — observă „Politik4 — 
n’a putută face nicăirl cuceriri morale, 
nici măcara în Germania, și n’a putută 
se lățescă cultura nici în o parte, pen- 
tru-că s’a pusa unilaterala în servițiulă 
culturei și a limbei specifice germane, 
cari în sine nici nu suntă lucrulu cela 
mai sublima și pe lângă acesta înscrise 
fiinda pe drapelula unui imperiu în pre- 
ponderanță locuita de popore negermane 
a trebuita sg facă impresiunea unei sim
ple aparențe și a nesincerității.

Numai de când s’a recunoscută în 
Austria, celă puțină în teoriă, priuci- 
piulă egalei îndreptățiri naționale, după 
ce și principiulă autonomiei a învinsă 
în parte asupra rătăciriloru vechiloră 
centraliștl — numai de atunci înedee 
este capabilă monarchia habsburgică de 
a face cuceriri morale și de a împlini 
ca purtători a culturei generale euro
pene o gloriosă misiune.

In fine dice „Politik", că în acea 
m<5sură, în care desvoltarea naționalită
țiloră imperiului și mulțămirea loră pe 
temeiulă egalității de dreptu va face 
progrese, ne vomă apropia și noi în 
aceeași măsură de irumbsa misiune, pe 
care principele de coronă a vestit’o din 
Seraievo poporeloră.

Solemnitatea deschiderii parlamen
tului germanu.

Solemnitatea deschiderei parlamen
tului germană a fostă de rendulă acesta 
estra-ordiuară. După ce s’au adunată în 
sala cea albă a castelului regala mem
brii parlamentului, cari s’au aședată în 
fața tronului, sosiră miniștri. La l'j 
apăru eancelarulă Bismark în uniformă 
albă de cuirassiră de gardă împreună cu 
membrii consiliului federală. Aceștia se 
aședară la stânga tronului, la drepta e- 
rau aședate micele tronuri pentru prin
cipii regenți. La intrare în drepta șe
dea împerătesa în haine de doliu cu prin
țulă de coronă celă de 6 ani, lângă ea 
princesa moștenitdre de Meiningen și 
princesa Henrică. împerătesa avea a- 
ternată de gâtă cordonulă vulturului ne
gru ce i l’a conferită împăratulă.

O companiă din reginientulă I de 
gardă cu căciulile roșii de tinichea a 
străbătută sala mai întâi de-alungulă ca 
și cum ar fi voită să anunțe sosirea 
unui principe soldățescă. După aceea 
intrară în sală generalii cu însemnele 
imperiului, sabia, mărală și corona im
periului, tote purtate pe perinițe pur
purii. In fine veni feldmareșalulă de 
Blumenthal îmbrăcată în mantaua roșia 
a cavaleriloră dela ordinulă vulturului

FOILETONUL!! „GAZ. TRANS.4

și po-vești slavice
Istorisite după F. S. Kraus.

PASA DE OTELU.• •
A fostă odată ună împărată cu trei 

teciorl și trei fete. împăratule îmbătrâ
nise, aprope de mdrte îșl chema feciorii 
șl fetele la pată și le porunci la feciori 
se-.șl mărite surorile după cei dinteiu pe
țitori, ce voră veni să le ceră, și le mai 
dise: „De nu le veți mărita afurisiți să 
fiți!4 așa grăi și muri.

După ce-a murită împăratule, trecu 
âtă-va vreme și nimică nu să întâmplă. 

Intr'o bună nopte bătu cineva atâtu de 
tare în portă, de se cutremură totă pa- 
Jatulă și se audia ună sgomotă și ună 
vuetu, de te asurijia și fulgera de cre
deai că arde palatulu dela un capătă 
până’ la celălaltu; toți s’au speriata în 
palatu și nu sciau ce să facă. Deodată 
audiră pe bre cine strigândă: „Deschi
deți porțile, feciori de împăratul4 Fe- 
cioriilfi celu mare alu împăratului grăi: 
„Nu deschideți!4 Celu mijlociu dise: Se

nu deschideți !4 Der fratele celă mică 
le vorbi; „Decă nu vreți voi să deschi
deți, eu deschidă!4 sări la portă și trase 
zăvorulă. Nu deschisese bine porta, și 
ună smeu dete năvală în curte și vărsa 
focă, de nu-i puteai vede fața. Sineulă 
dise: „Am venită să-mi dațl pe sora vos- 
tră cea mare de nevastă, vreu să o iau 
cu mine acum îndată; deci să îmi dațl 
răspunsă, ml-o dațl ori ba. atâta vreu 
să sciu!4 Fratele celă mare grăi: „Eu 
nu țl-o dau. Cum se țl-o dau, decă nu 
te sciu nici cine escl, nici de unde escl. 
Vii la noi noptea, vrei să-o duci îndată 
cu tine și nu ne spui nici măcară unde 
vrei să o duci, se scimă unde se o cău- 
tămă, să ne mai vedemă câte-o dată.4 
Celă mijlociu dise: „Nici eu nu mă în- 
voescă să-i dămă noptea pe sora de 
nevastă4. Der fratele celă mică grăi: 
„Decă nu o dațl voi, eu o dau. Ați și 
uitată ce nl-a poruncită taica?4 Apoi 
luă pe sora-sa de mână și-o dete peți
torului, și le grăi: „Să fiți fericiți și să 
te porțl bine, voinicule !4

Când eșia sora cea mai mare din 
paiață, toți se prăvăliau pe pămentă de 
grbză și frică, că fulgera și tuna, și pa-

latulă se cutremura, de ai fi crecjutu, că 
se doboră cerulă pe pămentă. încetă 
încetă sgomotula se potoli și se lumina 
de diuă. Cum s’a făcută cjiuâ, frații cău- 
tară să dea de urmele pețitorului; cre
deau că va fi lăsată vre-o urmă când a 
plecată cu fata din paiață, der n’a gă
sită nimică: parcă le suflase ventulă 
urmele.

A doua nopte la același! ceasă se 
audi sgomotă împrejurulă palatului îm
părătesei! și ore-cine striga la portă toc
mai ca erî nopte: „Deschideți porta fe
ciori de împărată4. Feciorii de împă- 
rată deschiseră de frică porta și o gro
zăvenia de pețitoră întră în curte și 
grăi: „ScbtețI la ivelă pe sora cea mij
locia că am venită să o pețescă!4 Fra
tele celă mare grăi; „Eu nu țl-o dau4 
Fratele celu mijlociu dise: „Nici eu nu 
țl-o dau.4 Der celă mică le tăiă vorba 
„Eu țl-o dau și voi nu vreți să scițl de 
ce ne-a poruncită taica?4 Fratele celă 
mică lua pe soră-sa de mână și o dete 
pețitorului: „Du-o și-a ta să fiă; noro- 
cește-o și portă-te bine!4 Pețitorulă se 
duse cu fata. Cum se făcu diuă, frații 
merseră și ocoliră palatulă, să dea de 

vre-o urmă și se afle încătrău a apucată 
pețitorulă, der nimică nu au găsită, par’ 
că nu fusese nimeni la paiață.

A treia nopte, la cesulă sciută, pa
latulă se cutremură eră pănă în temelii 
și ună glasă strigă: „Deschideți porta!4 
Feciorii de împărată săriră sprinteni din 
așternută și deschiseră și ună pețitoră 
îngrozitorii dădu năvală în curte și grăi : 
„Am venită să pețescă pe sora vdstră 
cea mică!4 Fratele celă mare și celă 
mijlociu strigară: „Noptea noi nu o dămu, 
căci vremă să scimă măcară de sora cea 
mică unde o duce bărbatulă, să scimu 
unde să o căutămă, să mai grăimă, căci 
doră frați suntemă4. Der fratele celă mai 
mică clise: „Decă nu o dațl voi, eu o 
dau. Totă nu vreți să scițl de ce nl a 
poruncită taica când trăgea de morte! 
Și multă vreme nu-i de atunci!4 Fratele 
celă mică luă pe soră-sa de mână și 
vorbi: „Ia-o și-a ta să fiă; să aveți no- 
rocă și purtați-vă bine!4 Pețitorulă se 
duse cu vuetă mare.

Cum se crăpa de cjiuă, grija îi cu
prinse pe toți trei frații, căci nu sciau 
ca pămentulă, ce se voră fi făcută su
rorile loră. După ce a trecută multă 
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negru cu stegula imperiului desfășurata; 
pe elil îla aoompaniau 2 generali.

Imediata după stega urma împăra- 
tula Wilhelm intr o manta lungă de pur
pură brodată cu hermelină. La drepta 
lui mergea prințula regenta ala Bava- 
riei Luitpold, la stânga regele Saxoniei, 
ambii asemenea îmbrăcat! în purpură. 
După aceea urmară marii duci de Badeu 
și Hessen, prințula de Wiirtteinberg, 
prinții prusian! Henric-a, Leopold și Al
bert, marii duc! de Veimar și Schwerin, 
după aceea ducii și principii. Cu totulfi 
22 de prinți federali. La intrare preșe
dintele parlamentului a strigata: „Ma
iestatea Sa împăratule germana, regele 
Wilhelm ala Prusiei și înalții săi confe
derați să trăescă!1- care strigare s’a re- 
pețita de adunare.

împăratule cu capulfi gola se pleca 
spre adunare și ocupa locuia înaintea 
tronului stândil în piciore. Cancelarulu 
închinându-se pănă la pământa, îi preda 
discursula tronului. împăratule își aco
peri apoi capula cu coifulB ce avea una 
smocfi de pene albe. După-ce ceti dis
cursula tronului, ici colo cu voce forte 
apăsată, răsunară în sală vii aplause. O 
scenă dramatică se petrecu la încheierea 
festivității; după-ce împăratula sfârși, i-a 
redata cancelarului discursula tronului, 
pe care acesta l'a primita cu genunchii 
plecați. împăratule însă île mai reținu 
puțina dându cancelarului mâna și strin- 
gându-i-o cu putere. Cancelarulu atunci 
săruta mâna tânărului monarcha și apoi 
se întorse la -locuia său, unde la ordinala 
împăratului și în numele guvernelorO fe
derale declara deschisa parlamentul^.

După aceste împăratule își lua coi- 
fula de pe capa, se plecă erășî spre a- 
dunare și împreună cu principii părăsi 
sala între strigări de „Hoch".

Lîferările pentru armată.
Subcomitetul^ comisiunei pentru ar

mată ala delegațiunei ungare, care a 
fosta însărcinata cu esaminarea preten- 
siunei de 14,236.991 fl. pentru aprovi- 
sionarea în naturale, de 13,166.154 fl. 
pentru menagiulfi trupelorfi și de 8,072 
mii 284 pentru montare și armature, — 
a raportata numitei comisiunl și asupra 
cestiunei de a li-se face posibila econo- 
milora și miciloră industriași ca să ia 
parte la liferărl.

Comitetulii a adusa la cunoștința 
comisiunei, că administrația de resboiu 
nisuesce a face posibilă economilora o 
participare directă la lîferările pentru 
aprovisionarea armatei.

In privința participărei micei indus
trii la liferările pentru montură și arma
tură, ministrula comuna de răsboiu a 
făcuta și pănă acum posibilă încâtva a- 
cestă participare și a promisa, că la es- 

pirarea contractelora încheiate cu con
sortia mai mari în anii 1890 și 1891 va 
lua în considerare mai multa ca pănă 
acuma industria și meseriile din țeră.

Subcomitetul^ va presents deci una 
proiecta de resoluțiune, după care mi
nistrula de răsboiu va fi avisata a face 
încă înainte disposițiile și cercetările de 
lipsă pentru memorata participare, așa 
că după espirarea contractelora cu con- 
sorțiile, industria și meseriile din țeră 
să fiă în moda corăspundătorB conside
rate ; mai alesB condițiunile de concu
rență se fiă astfela stabilite și publicate 
la timptt, ca industriași lord să le fiă po
sibila a se pregăti de cu weme.

SCIR1LE DUEL
împăratule Wilhelm II și împărătesa 

Augusta au de gânda se se încoroneze la 
tdmnă ca rc//e ș? regină a Prusiei în Ko- 
nigsberg. Cela dintâiu rege ale Prusiei 
Friedericu I a fosta încoronata la an. 
1700 în Kdnigsberg. Regii cari i-au 
urmata nu s’au mai încoronata, ei au 
primita numai omagiile ordinilorB și a 
staturilorO. După ce prin introducerea 
constituțiunei a încetată acestă organisa- 
țiă feudală, regele Wilhelm I s’a înco
ronata erășî în Konigsberg în an. 1861.

•
* *

Unuia din cei mai vechi membri ai 
parlamentului austriaca, cunoscuta și 
prin cercurile nostre, Monseniorele Io
sif Greuter a reposată în 22 Iunie c. 
în Insbruk în etate de 71 de ani. Greu
ter a fosta unuia din cei mai distinși 
oratori parlamentari din Austria: ela ca 
tiroleze apăra autonomia țărei sale și era 
în contra legilora moderne școlare, cari 
au emancipata scola de sub conducerea 
bisericei. Ela a agitata așa de multa în 
contra acestora legi, încâtfi țăranii și 
țărancele din cercula său se opuseră cu 
forța inspectorilord de stata, nelăsându-i 
se între în scolă. Agitațiunea acesta a 
provocata și una conflieta între pater 
Greuter și procuratura de stata. Sub 
guvernula lui Taaffe, Greuter s’a retras, 
der a sprijinita întotdeuna nisuințele 
federalistice și idea scolei confesionale.

* *
Se scrie că pe la Canija mare (Un

garia; și împrejurime secerișul)! rapiței 
s’a terminata deja. Recolta e forte raul- 
țămitore, prețuia este ce-i drepta mai 
mica ca în anula trecuta, der totuși 
destula de buna, căci pe când grâula 
se vinde cu 7 fl. maja, pe atunci rapița 
se vinde cu 10—11 fl. Seceri.șulfi să- 
cărei va începe în săptămâna viitdre, 
viile promită una roda mijlociu, luțerna 
măzărichea etc. suntU slabe.

* * *
In hotarele comunei Szentes (corni-

tatula Somogy în Ungaria) s’au aflata 
în apropierea unora vii nisce rcliquii 
de nisce muncitori, cari lucreză la con
struirea călii ferate. Aceste rcliquii 
— dice „Bud. Hirl.“ — constau din 
nisce morminte străbune, și din inai 
multe semne s’ar vede, că într’însele se 
află osămintele unora Maghiari, proba
bila încă din timpula păgânătății. Unuia 
din aceste morminte a trebuita să fiă 
ala unui erou. In ela s’a aflata o ar
mătură completă, anume : ciocane, lan
ce, sabiă cu mănunchiu în formă de cruce 
pinteni etc. Lângă erou fu înmormân
tata și calula său, în mormentft s’au aflata 
tote rechisitele trebuineiose pentru cala. 
S au aflata pe lângă acesta mai multe 
morminte de ale femeilora. Intre altele 
s’au aflata în aceste morminte 2 părechl 
de copcii împletite, cari representă ca
pula unei paseri, s’au mai aflata și alte 
mai multe copcii de felula acesta, der 
mai mici; nisce brățare deschise, vase 
de Iuta arsa în colore negră etc. Va
sele acestea de Iuta dice „Bud.
Hirl.“ — au o hotărîtă formă ungu- 
rescă. Reliquiile acestea probabila 
că vorfi trece în proprietatea museului 
unguresca din Budapesta.

*
7

Postuln de magistru poștalii în Husu- 
său, comitatula Târnavei mici, este va
cantă. Salariile anuala e de 200 fl., 40 fl. 
paușala de canc-elariă, 20 fl. pentru es- 
pedare.

APELU
cătră toți filologii români și cătră toți băr
bații români și străini, cari se ocupă cu 

studiula limbei române!
Subsemnatula în interesula lămuririi 

limbii și a originii nostre naționale vine 
cu totă dragostea frățescă și adreseză pe 
calea publicității cătră toți filologii și 
cătră toți bărbații învățațl români și stră
ini, cari se ocupă cu studiula limbii ro- 
mâneșcl, urinătorele întrebări forte impor
tante din tote punctele de vedere:

1. Pentru ce au prefăcuta Românii 
în cuventula: șerba, Șerbana, șerbesca. 
latinesce servus, Servianus, servio pe s 
latiuesca în șuerătorea ș'?

2. Pentru ce n’au făcuta pe e de 
după s în f seu «, ca în săniinl și sărinfi. 
lat. serenus?

3. Pentru ce au păstrată pe s și 
pentru ce au prefăcuta pe e în ă seu în 
ă în sărbeza, sărbare, sărbătore?

4. Ce îusămneză atâta șerbu, câta 
și sărbeza din puncta de vedere etimo
logica, seu care este semisiologia loră e- 
timologică ?

5. Stă cuventula nostru sărbezu în 
legătură etimologică cu cuventula lati- 
nesca servo,-are,-atum, și decă nu stă, 

atunci care este etimologia cuvântului 
nostru sărbeza ?

Acestea cinci întrebări rogă pe toți 
bărbații competențl să mi-le răspundă 
adresându-ml răspunsurile DnmnealorU bi- 
nevoitore și sincere prin scrisore, care 
apoi la timpula seu le voiu publica din- 
preună cu esplicările, derivările și cu iu- 
terpretațiunile mele.

In casa, când nu voiu fi fericita să 
căpătă vre-unB respunsfi din nici o parte, 
atunci voiu publica io negreșita deduc- 
țiunile, lămuririle și înterpretațiunile mele. 
— Am avuta diferite dispute despre între
barea , decă se va afla vre-unfi filologa 
româna seu străina, care să deslege c-es- 
tiunile de mai susfi întruna moda pe 
deplina mulțămitorU. Io am susținuta, 
că nu se află nimeni, care să-mi răspundă 
la tote întrebările de mai susa. Oposanții 
mei ml-au răspunsa categorica, că nam 
decâta să adreseza una Apela pe calea 
publicității cătră filologii români și stră
ini și cătră toți bărbații, cari se ocupă 
seriosa cu studiula limbei româneșcl și 
răspunsurile îmi vora curge ca ploia din 
tote părțile. In urma disensiunii oră și 
disputelora nostre seriose și acute îmi 
cerca norocula. Care din doi vomU ave 
drepta, urma va alege.

Pănă atunci aștepta cu ună nespusa 
dorfi răspunsurile mai susa cerute. Dea 

•Dumnedeu, să căpătă câta mai curendu 
și câta mai multe răspunsuri mulțănii- 
tore și îudestulitore.

Atunci și numai atunci ni'așu afla 
mângâiata și liniștita în sufletula meu, 
că n’am pățit’o ca cu cele ce le-am pu
blicata acum 22 de ani în Archivula re- 
posatului și fericitului Timoteiu Cipariu, 
care ml-a scăpata de morte Epistola 
mea cea forte interesantă din tote punc
tele de vedere publicându-o în Archivulu 
său, și cu cele ce le-am publicata în pre
fața Vocabulariului meu pentru operile 
lui Iulie Cesară.

Pănă astădl n’a făcuta nici unu 
filologa româmă nici o observațituie șî 
nu s’a pronunțata nimeni asupra princi- 
piilora și deducțiunilorfi etimologice, fo- 
nologice și morfologice, ce le-am făcutu 
și depusă în acele opere ale muncii și 
ale cugetării mele. Io filră se mă tur
bura câtuși de puțina pentru acesta, ml-ani 
continuata pe basa celorU publicate stu
diile mele filologice, limbistice, mai am- 
plificânda, mai lămurindu unele părți, 
cari nu erau destula de lămurite și de 
precisate.

După multe frământări, după multe 
trude și după multe agitațiuni și tor- 
mentațiunl spirituale, am ajunsa în fine 
la nisce resultate, care spera că vora 
contribui a lumina părțile cele mai în- 
tunecose ale plămădirii și ale transfor
mării nostre naționale. — In scurta timpU 
voi publica unele mici fragmente din stu-

vreme și nu aflară nimica despre sororl, 
frații se puseră odată la svata: Domne, 
Domne, așa minune nu se va mai fi în
tâmplata de când e lumea. Ce se vora 
fi făcuta sororile nostre, că noi nu scimB 
unde petreca, și nu ama data de nici o 
urmă să le putema găsi". La urma ur- 
melorii, unuia dintre ei dise: „Haideți 
să pornimu îu lume să ne căutămU so
rorile". Frații nu au mai rămasa nici o 
clipită acasă, ci toți trei au plecata în 
lume, luânda merinde și bani de drama 
se aibă de-ajunsB, și au plecata să caute 
sororile.

Rătăcinda astfelu prin lume, frații 
au perdutu dramula pe nisce munți și 
umblară o di întregă. Când era spre 
amurgită, feciorii de împăratu s’au în
voita să înopteze în munți, lângă vre-o 
apă, și să adape și caii; ajunseră la una 
lac-a, se pregătiră să înopteze aici și se 
puseră la cină. Veninda vremea să se 
culce, fratele cela mare grăi: „Voi doi 
puteți durmi, eu rămână să vă păzescB". 
Frații cei mai mic! adurmiră, er cela 
mai mare rămase să păzescă. Dela o 
vreme, apa lacului începu a se legăna, 
er faciorula împăratului se spăriâ, căci 

vădii una smeu cu urechile mari, mari, 
eșinda din mijlocula lacului, smeula 
venia tocmai spre ela ; feciorula de îm- 
părata nu’șl pierdu firea, ci scose palo- 
șulii din tecă, îi reteza capula, îi tăia 
urechile și le puse în pesunarB, er tru
pul a și capula îla aruncă în Iaca.

Când se crăpa de diuă frații durmiau 
duși și nu sciau nimica de vitejia fra
telui celui mare. Fratele cela de strajă 
îi tredi din somna, der nu dise nici cîrca 
de isprava cu smeula. Toți trei se rădi
cară și plecară mai departe. Când amurgia 
frații s’au învoita să înnopteze lângă 
vre-o apă, der o groză mare i-a apucata 
pe toți trei, căci vedeau ce pustii erau 
munții și nu găsiau nici o cărare. La 
urma urmeloră găsiră una Iaca mai mica 
și se opriră la mala, ațîțară una foca, 
își scoseră merindea și se puseră să ci
neze. Veninda vremea să se culce, fra
tele cela mijlociu grăi: „Astădl rămână 
eu să păzescB". Ceilalți doi adurmiră, 
ala treilea rămase de strajă. Dela o vreme 
aude mișcându-se ceva în Iaca și sângele 
era mai să-i înghețe de spaimă. Una 
smeu cu două capete da năvală la frați 
să-i înghiță. Der fratele celu mijlociu | 

nu’șl pierdu firea, ci se răpede și’i re
teza capetele smeului, îi tăia urechile, 
le puse în busunarfi, er trupula și cape
tele le arunca în Iaca.

Fratele cela mare și cela mica nu 
sciau nimica de isprava asta, căci dur- 
miseră pănă’n dori. Cum se fileu diuă, 
fratele cela mijlociu le striga: „Tredi- 
ți-vă, că s’a făcuta diuă!“ Frații se tre- 
diră, se gătiră și plecară mai departe; 
der nici unuia nu scia unde și în ce 
țeră sunta. O groză mare i-a apucata, 
căci se gândiau că pota muri de fome 
în pustietate aceea și se rugau de Dum- 
ne4eu să le scotă în druma măcaru una 
sata ori una orașB, fiă și pustiu, ori vre
una sufletfi de orna. De trei tjfle rătă- 
ciau prin pustietate, și nu găseau nici o 
potică umblată de orna. La urma ur- 
melora frații ajunseră la una Iaca mare 
și hotărîră să înnopteze la mala, lângă 
apă; ațîțară una foca mare și se găteau 
să se culce. Fratele cela mica vorbi: 
„Voi durmițl în pace, eu rămână să vă 
păzesca". Doi frați se culcară și adur
miră degrabă, cela mica rămase de strajă 
și se tota uita în tote părțile. Dela o 
vreme lacula se turbura, stropia cu spume 

focula și’la stînse pe jumătate. Fratele 
cela mica scose paloșula și se puse în- 
naintea focului. Numai ce eși din lac-a 
lina smeu cu trei capete să prăpădescă 
pe toți trei frații. Cela de strajă își do
vedi voinicia, că din trei lovituri reteza 
smeului capetele, îi tăia urechile, le puse 
în busunarfi, er trupula și capetele le- 
aruncă în Iaca.

Pănă s’a luptată ela cu smeula, fo
cula s’a stînsa și n’avea amnara se’la 
ațîțe, er pe frățiorii lui nu voia să-i tre- 
descă. Așa se hotărî să intre în pădure, 
doră doră va da de vre-una sufleta de 
oma, dâr pace! După o vreme se sui 
într’una copaca înalta și se uită în tote 
părțile doră va dări ceva și după ce s’a 
tota uitata, vădu o licărire, și i se părea 
că e aprope. Fratele cela mica se sco- 
borî din copaca și porni încătrău văzuse 
lumină să împrumute foca și să’șl ațîțe 
focula de lângă Iaca; merse o cale bună, 
căci i se tota părea, că nu-i departe și 
se pomeni deodată la gura unei peșteri, 
nouă uriași ațîțaseră una foca mare în 
peșteră și frigeau doi omeni, pe unuia 
de-o parte a focului, pe celălalta de altă 
parte, er pe foca fierbiau apă într- n un11 
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diile mele filologice limbistice. cari au 
de scopă a desluși dezvoltarea diferen- 
tării. evoluțiunilorft și fluctuațiuniloră prin 
care au trecută limba și neniulă nostru 
în decursuli! vecurilori!.

Ascunsă și neobservată și sub dife
rite numiri a crescută nemulti românescă 
la frauda verde a codrilorti și în cre- 
erii Carpațilori!.

Pe mine m'a tăcută să mă ocupă cu 
filologia nedumerirea și scepticismul^. Eu 
am disă că fote pronunțiațiunile câte se 
audii în diferitele ținuturi locuite de Ro
mâni sunt bune și raționale. — Tote sunt 
bune, nimica nu e rău în limba româ- 
nescă. Deră apoi de unde vine atâta 
varietate în limbă? Pentru ce se pro
nunță același! sunetă sub aceleași rapor
turi în diferitele ținuturi într'ună modă 
forte variată?)

Pentrace aflămă același! cuventă la 
același! autori! pe aceeași pagină scrisă 
în trei variate moduri ? De unde vine 
atâta vaiațiune fonetică și morfologică? 
Ce e causa de noi Românii CisbalcanicI 
amă muiată pe 1 și pentru ce Fan con
servată Românii TransbalcanicI seu Aro- 
înănțillii. Arumănlii, Armănlii, cum se nu- 
mescă ei în zborulă (graiulă) lorti.

Nlulțl dintre colegii mei ml-au fă
cută la diferite ocasiunl grave imputări 
și acusațiuni, că ce folosă am eu din stu
diile mele limbistice și pentru ce nu esă 
odată cu ele în publicitate ca să scie și 
lumea cea mare? Aceloră colegi tot- 
deuna le-am respunsă guod diferfur, non 
aufertur. Acuma a sosită timpulă.

Am muncită și muncescă fără de a 
face sgomotă. Am purtată tote greută
țile câte mi s’au impusă fără de nici o 
cârtire numai se potă contribui și eu 
câtă de putină cu luminile mele și cu 
puterile mele intelectuale și morale la 
respâudirea culturii nostre.

De aceea îmi permită a ruga din 
nou pe toți filologii noștri, precum și 
pe toți bărbații cari se ocupă seriosă cu 
studiulă limbei române de a’ml răspunde 
la întrebările de susă în decursulă lunei 
lui Iulie a. c.

In urmă rogu pe onoratele redac- 
țituil ale diareloră române, ca să bine- 
voiască a lua acestu Apelă și a-lă pu
blica, ca să potă veni la cunoștința tu- 
turoră bărbațiloră competențl.

Brașovă, a doua di de Rosalii 1888.
Dr. Vasilie Glodariu m. p.

prOfesoru la gimnasiulu română din Brașovu și 
fostă primă Directoru la gimnasiulu română din 

Bitolia în Macedonia.

întâmplări diferite.
Prăvălirea unei trăsuri în Mutești, 

pilele trecute au pornită cu căruța eco
nomului Mărgineanu din Noslacă, comi- 
tatulă Albei-inferidre, fiiulă acestuia îm

preună cu 2 femei. Ajungendă la țărmulă 
Mureșului, caii s’au spăriată și trăsura 
cu cai cu fotă s'a răstogolită în Mură.șă. 
Bărbatulă a scăpată, der femeile și caii 
s’au înecată.

Raporta generala
despre starea și activitatea societății de 

lectură „Inocențiu II. Clain“ a teologilor! 
din Bla.șiu, de pe an. scolastic 1887—88.*)

*) Celă din urmă raportă s'a publicată în 
Iunie 1882.

Devisa societății: „Uniți se finul în cugetă, 
Uniți în Dumnedeu !“ 

V. Alexandri.

Prea stimată jnddică.'
Fiă care seculă, putemă dice fiă-care 

deceniu îșl are caracterulă său propriu, 
numită cu unu termină usitată „spiritulă 
timpului44. Acesta cu o putere magică 
pune în mișcare generațiunile, le face 
să lucre într’o direcția seu alta, spre 
ună scopă morală anumită. Acum cu 
câtă direcția activității acesteia e mai 
e mai umană cu câtă scopulă nobilă 
și mai națională, cu atâtă genera
țiunile ce tindă spre acela devină mai 
nobile.

Și ore la poporalii română, care era 
spiritulă timpului și direcția activității 
spirituali, nu în secuii de multă espirațl, 
ci numai în seeululă trecută și în celă 
presentil pănă la 1848?

Acelea în generală luate erau ori și 
ce alta, numai naționale nu! — Pentru 
că deși se aflau între Români vre-o câțiva 
bărbați nemuritori ca G. Șincai, S. Clain 
și P. Maiorii, cari punendu-șl în lucrare 
puterile lorii uriașe îșl deteră totă silința 
pentru a sfărîma lanțurile indiferentis
mului în care gemea încătușiată consci- 
ința de sine a poporului română, totuși 
și aceștia parte împiedecați de cunos
cuta castă privilegiată, a cărei devisă 
era „strivirea și împilarea poporului ro
mână," parte neînțele.șl și desconsiderați 
chiar de ai loră, nu putură face alta, 
decâtă că aruncară semenția deșteptării 
naționali pentru alte timpuri mai favo- 
ritore.

Mai târdiu acestă semențiă aruncată 
de ei f4 udată și cultivată prin alțl băr
bați devotați causei naționali, cari atâtă 
pe terenulă educațiunei, câtă și pe celă 
ală publicității se nisuiau din tote pute
rile pentru deșteptarea spiritului națio
nală.

Deră și acum de o parte sistemulu 
feudală, er de altă parte acelă ală in- 
strucțiunei publice, pote inadinsă astfelă 
întocmită, încâtă se suprime ori ce di
recțiune națională, nu lăsară a încolți 
planta cea nobilă, ba în ori ce parte 
priveai nu puteai vede alta, decâtă in- 
diferentismă și răceală cătră totu ce era 
de interesă publică națională. Clasa mai 
cultă română ajunsese acolo, încâtă în 
conversărl se folosia cu preferință de 
limba maghiară; puținele foi publice ro
mâne, ce erau pe atunci, nu aveau ceti
tori, pentru-că lipsia gustulu de cetire; 
er de reuniuni pentru scopuri publice 
naționali nici nu putea fi vorbă.

In fața acestui indiferentismă — să 
nu dicemă apatiă totală — și sub celea 
mai durerose împrejurări pe la anulă 

1844 astfelă eschiămâ laureatulă poetă 
Andreiu Mureșanu;

„La noi e putredă mărulă, nu-i modă 
|de curățire

„Și totă ce se sperează simtă sîm- 
[burii din elă,

„Aceștia cerplântare, silință și unire, 
„Atunci va ereșce cedrulă din ra- 

mulă tinereii!!44
După pronunțarea acestoră cuvinte 

profetice abia trecură patru ani, și etă 
vine anulă epocală 1848, anulă renașcerii 
naționali, anulă în care Românulă pă
trunsă de chiemarea spiritului său î-șl 
scutură jugulă impusă de păgânulă „ce 
n’are nici lege, nici chiar Dumnedeu!“

Acum națiunea română a ajunsă la 
cunoscința de sine, înțelegendă, că 
numai sciința și cultura suntă acelea 
mijloce, cari suntă în stare a mai re- 
nasce uni! poporă strivită, împilată și 
lipsită de tote drepturile sale, și însu
flețită de ună spirită adevărată națională 
cu puteri unite se silesce a plânta și 
cultiva sîmburii cântați de poetulă, căci 
numai decâtă pășesce la fapte de in
teresă publică națională. Așa la anulă 
1851 înființa reuniuni, funda gimnasiile 
din Brașovă, Năsăudu și Bradă, formă 
asociațiunl pentru cultura poporului și o 
mulțime de societăți de lectură.

Eată spiritulă națională deșteptată 
și pusă în activitate!

De acestă simțămentă și spirită fi- 
indă pătrunși și alumnii seminarului ar- 
chidiecesană din Bla.șiu, încă pe la în- 
ceputulă anului 1864 din îndemnă pro
priu să întrunescă într’o societate de 
lectură dedicată memoriei celebrului 
bărbată și meritosului episcopă „Ino- 
cențiu M. Claină44 de la care șl-a luată 
și numele, — cu scopulă de a progresa 
în cultura intelectuală și morală.

Zelulă și activitatea societății des- 
voltate întru ajungerea acestui scopă a 
fostă și este de totă lauda. Pentru-că 
dela membrii ei ordinari s’a formată o 
bibliotecă frumosă, care adl numără peste 
700 opuri; a scosă la lumină o foiă pri
vată periodică; în totă luna a ținută 
ședințe ordinari în cari s’au desbătută 
deosebite afaceri de ale societății precum 
și ședințe literare în cari s’a cetită foia 
„Furnica14, s’a declamată și s’a ținută 
discursurlj^are ună numără considerabilă 
de diare, unele prenumărate din cassa 
societății, altele donate din partea unoru 
domni redactori marinimoșl.

Er în anulă acesta spre a arăta 
starea actuală atâtă în privința ei mate
rială câtă și morală, precum și mai vîr- 
tosă fructele nisuințeloră sale în decur
sulă acestui ană școlastică, conformă 
punct. 5 § 23 din secț. IX ală nouăloră 
sale statute, vine a supune cu totă res- 
pectulă aprețiării Prea Stimatului Pu
blică mijlocele precum și productele ac
tivității sale. (Va urma.) 

Convocare.
Comitetulă despărțământului XVIII 

ală ^Asociațiunei Transilvane pentru lite
ratura română și cultura poporului ro
mână^ are onore a învita pe membrii 
Associațiunei din acestă despărțămentă, 
precum și pe toți iubitorii culturei po
porului română, la adunarea despărțe

mentului, care se va ține în Ifureșu-Lu- 
dosă, în 10 Iuliu st. n. a. e.

Comitetulu.

Logodnă.
Dlă George II. Zănescu, comerciantă 

în Brașovu, s’a logodită cu d-ra Eugenia 
Aritonovicl din Bacău.

Felicitările nostre!

DIVERSE.
Femei meseriașe în Anglia. In An

glia suntă 347 femei, care se ocupă cu 
făurăria și lucră cu ciocanulă; 9138 fe
mei facă cuie de potcove: 18,592 se o- 
cupă cu legatulă cărțiloră și 2302 sunt 
culegătore în tipografii: 1180 se ocupă 
cu pictura; 67 graveză; 37,918 sunt in- 
grijitore de bolnavi in spitale și 1309 se 
ocupă cu fotografia.

RECTIFICARE. In Revista literară 
de erl s’au străcurată într’o parte a edi
ției câteva erori și anume în pag. I, co- 
lona a patra, rendul 20, în locă de: „se 
pui completa și înalta frumseță creațiilor" 
să se cetescă, pentru a completa și a înălța 
frumseță creațiiloră etc. Asemenea la pag. 
II rendulă 22 în locă de Tata să se ce
tescă Fata.

Cursiilu pieței Brașovu
din 24 Iunie st. n. 1888

Bancnote românesc! Curap. 8.46 Vend. 8.48
Argintii românesctl . r 850 t* 8.51
Napoleon-d’ori . . . V 10.— n 10.02
Lire turcescl . . . r 11.30 11.32
Imperiali................... »■ 10.30 r. 10.32
GalbinI................... r 5.89 >• 5.92
Scris, tone. „Albina44 6" u r 101.— r —.—

„ „ „ 5»/ ft « 98.- r 98.50
Ruble rusesc! . . • r 112.— n 113.
Discontulâ . . . 6ț2--8" , pe anu.

Cnrsulu la bursa de Viena
din 23 Iunie st. n. 1888.

Renta de aurii 4"...................................... 102.15
Renta de hârtia 5”,0.............................89.
împrumutul^ căiloru ferate ungare . 151.75
Amortisarea datoriei căilorp ferate de

ostil ungare (1-ma emisiune) . . 96.40
Amortisarea datoriei eăiloril ferate de 

ostu ungare (2-a emisiune) . . 126.—
Amortisarea datoriei c&ăoru ferate de 

ostil ungare (3-a emisiune) . . 115.75
Bonuri rurale ungare.............................104.90
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.80
Bonuri rurale Banatil-Timisu . . 104.75
Bonuri cu cl. de sortare........................104.50
Bonuri rurale transilvane .... 104.30
Bonuri croato-slavone............................ 104.—
Despăgubirea pentru dijma de viiiu 

ungurescu . . . .'......................... 99.75
împrumutul^ cu preiniulă ungurescă 128.25 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedmului.......................................124.60
Renta de hârtii austriacă .... 80.70
Renta de argintă austriacă .... 81.55
Renta de aurii austriacă........................111.80
Losuri din 1860   138.60
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 867.—
Acțiunile băncei de creditu ungur. . 297.50 
Acțiunile băncei de credită austr. . 303.40 
Galbeni împărătesei ........................ 5,90
Napoleon-d’ori....................................... 9.94
Mărci 100 împ. germane................... 61.621'.,
Londra 10 Livres sterlinge .... 125.80

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

casană mare de aramă și umplută păuă 
în gură cu carne de omă.

Feciorulă de împărată se spăriâ vă- 
dendu așa grozăvenia de uriași și s’ar fi 
întorsă bucurosă, de ar mai fi putută, 
der îșl păstra firea și striga: „Bună sera 
tovarăși de vitejiă, de multă vreme vă 
totă caută!14 Uriașii îlă primiră bucu
roși și ’i răspunseră: „Dumnedeu să te 
țiă, decă ești tovarășă bună.14 Feciorulă 
de împărată grăi: „Cum se nu fiu to
varășă bună, totdeuna o să fiu! Pen
tru voi îmi puiu șî vieța!44 „Bine, de 
vreai să rămâi la noi, dor o să mâncl și 
tu carne de omu cum mâncămă noi și 
o să umbli cu noi la vitejii?14 Fecio
rulă de împărată le răspunse : „Ce veți 
face voi, voiu face și eu!“ „Așa’i bine, 
poftimă de ședl la noi!44 — Feciorulă 
de împărată se puse la focă, uriașii lu
ară cazanulă de pe flăcări, puseră carnea 
pe masă și începură să mânce. Fecio
rulă de împărată îșl tăea bucăturile de 
o potrivă cu ei, der le arunca una câte 
una peste spate. După ce au mâncată și 
pe cei doi omeni fripțl, uriașii grăiră 
cătră feciorulă de împărată: „Hai la 
vînată acum, că de nu, mâne nu avemu 

de mâncare" și porniră ei nouă și cu 
feciorulă de împărată dece. „Vino voi- 
nicule, câtă colea e ună orașă, în orașă 
stăpânesce ună împărată, de câțl-va ani 
ne hrănimă cu supușii lui.44

Când se apropiau de orașă, uriașii 
scoseră doi braeji cu rădăcină cu totă 
din pămentă și îi luară în spate. Ajun
gendă la orașă rădimară ună bradă de 
didă și îi diseră feciorului de împărată! 
„Urcă-te voinicule, pe cjidă, să-ți dămă 
celălaltu bradă, apucă’lă de verfă și’lă 
lasă în orașă, derține-lă bine să nu scape 
pănă ne vomă scoborî pe elă.44 Fecio
rulă de împărată se urca pe didă și 
striga:

„Nu mă pricepă, să ’lă așeejă, 
nu cunoscă loculă și nu potă îm
pinge bradulă pănă dincolo, ian suiți-vă 
unulă dintre voi, să-mi ajutați.44 LTnă 
uriașă se urcă pe didă, apucă bradulă 
de verfă se scoborî în orașă, der nu 
lăsă verfulă din mâni. Cum sta elă așa 
plecată, feciorulă de împărată scose pa- 
loșulă din tecă și îi retezi capulă, uria- 
șulă se rostogoli după cjidă în orașă. 
Feciorulă de împărată strigă: „Haideți 
acum pe rendă. să vă scoboră în orașă/" 

Uriașii nu se gândiau la rău, se suiră 
unulă după altulă și feciorulă de împă
rată îi tăia pe toți.

Feciorulă se lăsă pe bradă în orașă 
și umblă în tote părțile, der nu audi 
nici ună glasă de omă și nu vedea pe 
nimeni, parcă era în pustiă. Rătăcindă 
prin orașă, ajunse la o didire înaltă, cu 
turnuri și zări o flacără de luminare. 
Feciorulă de împărată deschise porta, 
să sui în turnă și merse dreptă spre casă, 
unde zărise lumină. Și ce era să’i vedă 
ochii!

Casa era împodobită totă cu mă
tăsuri și catifea și poleită cu aură, 
er în casă era o fată și fata dormia 
dusă pe perine de fulgi. Feciorulă de 
împărată întră în casă și se uită lungă 
la fată, că tare era frumosă. Tocmai 
atunci, mai zări ună șerpe mare, ce să 
tîrîse pe lângă didă și să întinsese să 
muște pe fata de frunte între ochi. Fe
ciorulă de împărată îșl scose de grabă 
cuțitulă și îi strhpunse șerpelui capulă 
și grăi: „Dea Dumnecjeu, să nu fiă 
nime în stare, să scotă cuțitulă, afară 
de mine!14 Feciorulă de împărată se în- 
torse apoi, să urca pe ună bradă și pe 

altulă, se scoborî și așa trecu peste 
didă.

După ce ajunse la peștera uriașiloră, lua 
focă și merse la frații săi. Frații durmiau 
duși, er elă ațîțâ foculu. După ce se făcu 
diuă, îi deștepta și toți trei plecară mai 
departe.

In diua aceea ajunseră ună dramă, 
er drumulă ducea tocmai la orașulă cu 
fata din turnă. In orașă stăpânia ună 
împărată puternică ; în totă dimineța îm- 
păratulă trecea prin orașă și vărsa la 
lacrăml, căci uriașii îi mâncase supușii 
și se temea că’i va veni rendulă și fetei 
sale să o mănânce uriașii; deci merse 
să vadă ce mai este prin orașă. Orașulă 
era golă și pustiu. Impăratulă zări bradii 
răclămațl de didurile orașului și mai zări, 
minunea minuneloră, pe cei nouă uriași 
cu capetele tăiate. Impăratulă nu mai 
scia ce să facă de bucuriă, adună pe 
toți supușii și făcură slujbă și rugăciuni, 
să norocescă Dumnedeu pe celă ce i-a 
scăpată de năpaste.

(Va urma.)
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Institutului de creditu si de economii
..ALBINA"

a statu celu

făcu fără a- 
starea eassei 

se cere o abdjcere

primesc# depuneri spre fructificare cu 5" (l fără de a face 
vre-o subtragere pentru dare, decă depunerea 
puținu 3 luni la institute.

Replătirile pănă la suma de 500 ii. se 
nunciu; la depuneri mai mari însă — când 
n’ar permite replătirea lorii imediată 
conformu înțelegerei.

Depuneri cari n’au zăcută la institute celu puținu 3 (3 
luni, ori pentru cari s’au condiționată termine de abcjiccre 
scurte, se fructifică cu 41/ %.

Depuneri în ori și ce sumă, replătibile a vista. fără ( 3 
abcjicere se fructifică cu 31/, % interese. V5

Depunerea cea mai mică ce se pote face este de 50 cr.
La 1 Ianuarie și 1 Iulie se adaugă interesele semes- (3 

trului trecută la capitală și se fructifică și ele. V,
Darea de venită pentru tote depunerile o 

s o 1 v e ș t e i n s t i t u t u 1 u. (3
Interesele se compută încependă cu c]iua care urmeză £5 

flilei de depunere și pănă la fiiua precedentă ridicărei, înse 
cu acea restrîngere, că peste totă numai după astfelă (3 
de depuneri se dau interese, cari au zăcutu cel ✓'3 
puținu 15 4i 1 e la institută.

Prin învoială reciprocă potă fi staverite pentru depu- ( 3 
nerî și alte condițiunî. 5-3

Depunerile se potu face și prin poșta reg. ung. la care 
casă ele se resolvă cu întorcerea poștei. Totă pe calea a- (.3 
cesta potă urma și abdiceri și replătirî de depuneri.

Depunerile se potă face pe ună nume seu numire, seu 
cu restricțiunl ca să se potă ridica numai de o anumită 
personă ori la ună anumită timpu seu evenimentă (d. e. PyS 

i, ajungerea de maiorenitate etc.)

i

4048—1S88 tkvi szamhoz.

Arveresi hîrdetmenyî kivonat.
A brassoi kir. tbrvenyszek mint telekkonvvi hatosâg kbzhirre 

teszi, liogy Radu Dutzu vegrehajtatonak ifj. Kaul Markus vegre- 
hajtâst szenvedb elleni 45 lrt. toke koveteles es jârulekai irânti 
vegrehajtâsi ugyeben a brassoi kir. tbrvenyszek teruleten levb a 
Prâzsmâr kbzsSg hatărân a prâzsmâri 252 sz. tjkben A+a 518, 519, 
520, 872, 1334, 1325, 3087, 9202, 9662, 10414, 14,856, 16994, 18092, 
20970 es 268 li. r. sz. ingatlanokra az ârverest 648 frtban, ezennel 
megâllapitott kikiăltâsi urban elrendelte <5s bogy a fenneb ingatla- 
nok az 1888 evi lulius I10 10-ik napjân d. e. 9 orakor Prâzsmâr 
kbzseg hâzânâl megtartandb nyilvănos ărveresen a megâllapitott 
kikiăltâsi âron aloi is eladatni fognak.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok egyenkinti becsâ- 
rănak 10" (l-ât keszpenzben, vagy az 1881 60 t. cz. 42 §-ăban jelzett 
ârfolyammal szămitott es az 1881 evi November ho l-£n 3333 sz. 
alatt kelt igazsâgugyministeri rendelet 8 §-âban kijelolt ovadek kepes 
ertekpapirban a kikiildott kezehez letenni, avagy az 1881 60 tcz. 
170 §-ertelmeben a bânatpenznek a birbsâgnâl eloleges elhelye- 
zeserbl kiâllitott szabăly szeru elismervenyt ătszolgâltatni.

Brassb, 1888 evi Majus I16 12-ân.
A kir. torveni/szek mint tkvi kat<isd<i.

bl,S—2
Publicațiune!
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Se dă în arendă 
„MOȘIA "NA i-r 1 •‘FFT .TTTT*  

din Județulă Buzeu în România pe 9 ani, adecă dela 23 Aprile 
1889 pănă la 23 Aprile 1898 prin licitațiune, care se va ține 
în 24 luliu 1888 stilă vecliiu, deodată și la Brașovă în Casa 
Comitetului parochială ală Bisericei române ort. res. dela St. Ni- 
colae și la Buzeu în România în „Hotelulă Moldavia. “

Condițiunile de arendare se află: în Brașovu la Epitropia Bi
sericei „St. Nicolae“, în Buzeu la Domnii: Frații Stoicescu, Ioane 
Jamea comercianțî și Vasile H. Stinghe amploiată; în Bucurescî 
la Domnii C. Steriu și C. Pascu Case de schimbă; în Ploeștî la 
Domnii Frații Stănescu comercianțî; Î11 Mizil la Domnii Vasilie et 
St. Pittis comercianțî; în Brăila la Domnulă Const. Molundacu 
comerciantă. —

Brașovu, 18 Maiu 1888 st. v.
Comitetulu Parochială

alt Bisericei române ort. res. dela St. Nicolae
în Brațovu.
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1
înființată cu începerea anului acestuia, provedută cu cele mai none inijloce tehnice și asor

tată cu cele mai moderne tipuri,

1
primesce și efectueză totfl felulu de lucrări tipografice, precum:

i
i9

Opuri și broșure, statute, foi periodice, imprimate artistice în aurii, argintu 
și colori, tabele, etichete de totu feliulli și esecutat elegantu.

Pentru comercianțî: adrese pe scrisori, facture, liste cu prețuri curente, avisuri, reco- 
inaudațiuui, cerculare ș. a.

Programe elegante, bilete de visită, bilete de logodnă și de nuntă, după dorință și în colore.
I
I
i

Dispunând!! de mașini perfecționate și de isvore eftine pentru procurarea hârtiei. sta- 
bilimentulu nostru tipografică este în posițiune a esența ori-ce comandă în moduli! celu mai 
esactu și estetică precum și cu prețurile cele mai moderate.

t»

Comandele eventuale se primescă în biuronlu tipografiei, Brașovu, piața mare 
Nr. 22, etagiulu I, cătră stradă. Comandele din afară rugămă a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovă.

I


