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at>on.amentu.

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu I Iulie 1888 st. v. s'a deschișii nou 

abonamentu la care învit&mu pe toți amicii și spri
jinitorii foiei nostre.

Prefulu abonamentului:>
Pentru Austro-Uugaria: 
pe trei luni 3 fl. 
pe șese luni 6 fl. 
pe unu anii 12 fl.

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

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

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

AaministrațiDnea „Gazetei Transilvaniei".

Cine amenință pe Sași?
ii

BrașovQ, 9 Iulie st. v. 1888.
Decă amu voi sS arătămu în 

ce modă intriga politică maghiară 
a sciutft dela 1867 încoce se tragă 
pe Sașii ardeleni în mrejele celoră 
dela Peșta, isolându-i și împiede- 
cândă ori-ce înțelegere între ei și 
Români, amu pute se scriemu o 
broșură întregă.

Deocamdată înse va fi de a- 
junsu ca pentru clarificarea între
bării, ce ne-arnu pus’o, se consta- 
tămu, că cu venirea la putere a 
Unguriloră s’au redeșteptată în sî- 
nulu Sașiloră speranțele, că ei voru 
pute și după nimicirea autonomiei 
Ardealului se se bucure de-o po- 
sițiune escepțională în țeră, după 
analogia timpuriloru dinainte de 
1848, când se bucurau de privile
giile loră alături cu Ungurii și 
Secuii.

La redeșteptarea acestoru spe
ranțe deșerte au contribuită pu
ternică promisiunile de atunci ale 
Unguriloră dela putere, cari înse 
au fostă așa de vicleni a cere 
dela Sași prețulă înainte de a se 
fi realisată acele promisiuni.

Acestă preță era nici mai 
multă nici mai puțină decâtă pă
răsirea totală a politicei urmate 
de Sașii ardeleni până la 1866, seu 
cu alte cuvinte sacrificarea alianței 
ce-o încheiaseră Sașii cu Românii 
în dieta ardelenă dela 1863—4.

Ungurii dela putere le șop
teau mereu Sașiloru în urechiă, 
că Românii suntă ună elementă 
periculosă pentru ei, că acesta 
amenință ai cupleși în „fundulă 
regesciî* 1 și că cea mai bună po
litică săsescă va fi a da mâna cu 
Ungurismulu în contra „inimicului 
comună11.

Firulă conducătoră ală politi
cei maghiare în raportă cu Sașii 
ardeleni este părerea nutrită me
reu și susținută la t6te ocasiunile, 
că Românii suntă „inimicii co
muni* 1 ai Sașiloră și ai Unguri- 
Joră.

„Alianța maghiaro - săsescă,“ 
cum 6 înțelege și astâc|I fdia gu
vernamentală din Clușiu, se înte

meiază der pe idea de-a suprima 
desvoltarea poporului română în 
„fundulă regescu11 și în celelalte 
ținuturi din Ardeală.

Nu mai trebue se spunemă, 
că încâtă ideea acesta, șî-a aflată 
aderenți la unii seu la alții ea 
este și rămâne absurdă și nerea- 
lisabilă.

Timpurile feudalismului suntă 
ingropate pentru veciă și cei ce 
în patima și lăcomia loră orbă au 
sperată, că ele se voră pute aduce 
earășl în viață sub forma consti
tuțională, s’au înșelată amară.

Elementulu română din Ar
deală cu tote că este despoiată de 
drepturile sale naționale, cu tdte 
prigonirile ce trebue se le îndure 
și cu tdte piedecile ce i se pună 
în cale, se desvoltă mai departe 
și este ridiculă a crede, că acesta 
desvoltare, ce’șl urmeză cursulă cu 
putere elementară, ca ună părîu 
de munte, care se strecoră printre 
stânci și delurî, ar pute fi supri
mată vre-odată prin vre-o coali- 
țiune „maghiaro-săsescă.“

Der Ungurii dela putere au 
reușită a spăria odată pe Sașii 
ardeleni cu Românii și ’și gân- 
descă, de ce se nu reușescă și 
a doua oră. Scopulă loră este 
se-i țină isolațl pe Sași și desbi- 
națl cu Românii și puțină îi costă 
a se folosi de tdte ocasiunile și a 
trâmbița în cameră, prin adunări 
și prin pressă, că elementulu ro
mână este amenințătoră pentru 
Sași.

Politica ungurescă a remasă 
der consecventă. Este lucru cu 
minte și politică ca și Sașii ar
deleni să lase a fi consecventă 
intimidați prin apucăturile ei și
rete ?

Ore să mai fiă posibilă ca în 
împrejurările de față, după tdte 
câte s’au petrecută în Ardelă de 
douecțeci de ani încoce, să mai 
afle încă între Sași teremă idea 
lățită în modă tendențiosu de Un
guri, că elementulă românescă a- 
menință într’ună modă seu altulă 
esistența elementului săsescă în 
Ardeală?

Se mai fiă ore cu putință de-a să 
susține între Sași părerea absurdă, 
că Românii ară fi inimici comuni 
ai loră și ai Unguriloră și că de 
aceea ei ară trebui se evite câtă 
mai multă atingerea cu Românii 
cerșindă după amiciția Unguriloră ?

Ună articulu finală va urma.)

Maghiarisarea Slovaciloru.
Scimă că o mulțime de copii, așa 

cjișl „orfani,“ slovaci au fostă duși de 
autoritățile maghiare în ținutulă ungu
rescă și împărțițl acolo pe la familii fără 
copii, între cari multe numai o bună 
crescere nu le voră pute da.

Din causa acestui nou modă de ma- 
ghiarisare domnesce între Slovaci o a- 
dencă amărăciune. „Narodnie Noviny“ 
spune, că deore ce în unele locuri s’au 
luată și copii slovaci fără învoirea ma- 
meloru loră, Slovacii au decisă a adresa 
ună protestă cătră guvernulă ungurescă.

Numitei foi slovace ’i se împărtă- 
șesce, că mulțl dintre copiii, cari erau 

destinați a fi duși, fugiseră în pres era 
dilei fixate pentru transportarea loră în 
păduri și se ascunseră în gropile de car
tofi otc. Gendarmii au umblată după 
ei să-i caute și i-au prinsă.

Se vorbesce de 2 cașuri în cari ma
mele și stăpânii casei unde locuiau or
fanii s’au opusă energică transportărei 
loră, așa că au trebuită să-i lase acasă.

Se pare der, că chiar în Ungaria 
mamele nu suntă așa de lipsite de ori-ce 
dreptă — dice „Vaterland" din Viena 
— ca să li se pote lua în contra voinței 
loră copiii, și decă totuși s’a întâmplată 
acesta, atunci trebue că adeseori ma
mele n’au întrebuințată adevăratele mij- 
loce spre a împedeca transportarea co- 
piiloră loră.

„F. K.“ raporteză, că în comitatulă 
Abauj maghiarisarea înainteză în modă 
îmbucurătorii. Nu mai esistă în totă co
mitatulă nici ună învețătoră slovacă. Pe 
celă din urmă învățătoră, care încă 
vorbea limba lui Svatopluc, l’a pensio
nată de curândă episcopulă Sigismund 
Bubics. înainte cu câțiva ani numitulă 
comitată avea încă 42 învățători slovaci 
și prin urmare înprejurarea, că acolo 
instrucțiunea poporului se află acum nu
mai în mâni curată maghiare vorbesce 
mai elocventă pentru maghiarisarea dis
trictului de susă.

Și cu tote aceste aceleași foi ma
ghiare, cari aducă asemeni scirl „îmbu- 
curătoreu, asigură, că Ungurii nu voiescă 
să maghiariseze ! Ce perfidiă !

Urmările întrevedere! împerațilorn.
In tdte părțile se recunosce marea 

importanță politică a întâlnirei împăra- 
țiloră. „Gazeta Crucii11 din Berlină 
crede, că prin acestă întrevedere pacea 
va fi asigurată pe mai mulțl ani.

In cercurile politice din Parisil dom
nesce însă temerea, ca nu cumva Ger
mania în urma apropiării sale de Rusia 
să facă Franciei pretensiunl umilitore. 
Asemeni temeri suntă pote motivate și 
prin limbagiulu ce-lă portă organulă lui 
Bismark „Nordd. Allg. Ztg.“ tocmai 
acum față cu Francia.

într’ună articulă mai nou, numita 
foiă le spune Francesiloră clară și lim
pede , că familiile oficeriloră francesi, 
cari suntă în activitate, n’au ce căuta 
în Alsația-Lotaringia și că prin urmare 
voră trebui să se ducă de acolo; sco
pulă măsuriloră restrictive în privința 
pașaporteloră este, — asigură fdia ger
mană, — de a întrerupe cu desăvârșire 
legăturile sociale și comerciale între 
Francia și Alsația-Lotaringia, după ce s a 
dovedită în modă neîndoiosă cum au 
abusată de aceste raporturi Francesii în 
contra dreptului gințiloră.

E clară, că visita împăratului Wil- 
helmu la Petersburgă e îndreptată în 
mare măsură în contra Franciei, pre
cum dovedesce acum din nou gazeta lui 
Bismark, care tocmai în diua întrevede- 
rei apostrofeză aspru pe „Gazeta de 
Moscvau, despre care se scie că a agi
tată mai multă în contra Germaniei și 
pentru alianța cu Francia.

In ce privesce celelalte scopuri ale 
îutrevederei se dă o deosebită impor
tanță împrejurărei, că în suita împăra
tului Wilhelm se află și șefulă biroului 
secretă de șifrare din ministeriulă de 
esterne germană. Din presența acestuia 
se conchide, că cestiunea orientului va 

juca ună rolă însemnată în convorbirile 
dintre împărați.

Scimă că împăratulă este acompa
niată și de cancelarulă de stată contele 
Herbert Bismark, în care tatălă său, can
celarulă germană, are cea mai mare în
credere. Elă a purtată la prima între
vedere de Joia trecută uniforma de mi
nistru.

0 voce msescă despre Maghiari.
Corespondentulu din Viena ală 

(jiarului rusescu „Aloscovskiia Vii- 
do>nosti“ publică în coldnele aces
tei foi unu articulu caracteristicii 
cu privire la Maghiari. Din a- 
cestă articulu, care a produsa 
multă sânge reu și amărăciune 
cjiareloră unguresc!, estragemu ur- 
mătorele:

„M’am vîrîtă — scrie coresponden- 
dentulă foiei rusescl — în cercurile mi
litare. Aici domnesce iritațiune din causa 
sciriloră sosite din Germania, căci fiind 
domnitorulă austro-maghiară celă mai 
bătrână între capii încoronați — după 
chibzuela amintiteloră cercuri — împă
ratulă germană pe elă ar fi trebuită să 
îlă cerceteze mai întâiu. „Der fiă con
vinsă — diseră respectivii — că nu 
vomă suferi să-și bată jocă de noi.“ Ori 
câtă m’am străduită să aflu adevărata 
causă a acestei agitațiuni, altă răspunsă 
n’am primită, decâtă că „pentru ce merge 
împăratulă Germaniei mai întâiu la Pe
tersburgă și nu la Viena ?u

Apoi îi audl mereu provocându-se 
la Ungaria: „Ungaria nu voiesce,“ „Un
garia nu permite,u „Ungaria asta o vrea,11 
„Ungaria pretinde,“ „Ungaria le va a- 
răta loră11 și așa mai departe. Altmin
trelea provocarea acesta la Ungaria nu 
e obicinuită numai în cercurile militare, 
ci și în cercurile mai înalte.

Strănepoții ordeloră nomade ' ale 
lui Atila încă și astădl se credă că suntă 
„spaima lumei“, nevoindă se scie, că 
încă de multă au ajunsă deja și ei între 
ciocană și nicovală. Numai sciu ce se’n- 
cepă pentru a’șl sprijini rassa loră, ce 
se află în stadiulă apuuerei, și pentru 
a-șl susține însămnătatea loră europenă. 
Situațiunea loră este aprope asemenea 
acelei situațiuni, în care se aflau Grecii, 
numai independența de ară mai ave-o; 
poporală însuși recunosce însă, că e 
multă mai neînsemnată la numără, de
câtă ca să potă juca ună rolă seriosă 
în marea tragediă a istoriei lumei. Ma
ghiarii, cunoscându-șl puținătatea loră, 
se silescă cu totă feliulă de mijloce să 
umfle naționalitatea loră microscopică 
(adevărațl Maghiari abia se află două 
milione și jumătate), și totă ce potă în- 
roleză în castrele loră.

Că cu ce feliu de mijloce trăescă 
Ungurii, acâsta o arată întâmplarea cu 
„orfanii11 slovaci, cari mai bine de ju
mătate nu suntă orfani, ci suntă vânduțl 
de părinții slovaci sărăciți de inundări.

Urmeză și Maghiarii esemplulă ru- 
deloră loră din depărtare, esemplulă 
Turciloră, pentru-că aflându-se în sta
diulă perirei, tocmai așa îșl înmulțescu 
rassa loră, cum șl-o înmulțiau și Turcii, 
înrolândă în ceta ieniceriloră pe copii 
raialeloră. Decă însă nu li suntă de 
ajunsă copii slovaci cumpărați, la data 
ocasiune își sciu ei afla și maturi. Con- 
tingentulă cestoră din urmă îlă dau 
Evreii, cari suntă cu atâtă mai potriviți 
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pentru maghiarisare, cu câtă, neavendă 
ei o naționalitate proprii, îșî poți schimba 
ușoră numele pe unguresce, apoi și după 
asemănarea tipului esterioră, stau aprdpe 
de Maghiarii cei cu perulă negru, na- 
sulă lungii.

Maghiarisarea ușoiu se tace, pen
tru că nu costă decâtă o simplă cerere 
și etă că din Lowy s'a făcută Ladâny, 
din Hartmann s’a făcută Havas ; seu din 
Schwarzenbrunn s"a făcută Kuti, din 
Schops — Nagy etc. Ba se află și de 
aceia, cari primescă ună nume de ace
lași sunetă și prin acesta maghiarisarea 
este gata; astfel s'a făcută odinioră din 
Klotz — Kossuth și din Deutsch s'a 
făcută Deak.

De altmintrelea nu numai Jidovii, 
ci și Cehii sporescă rassa maghiară pe 
cale artificială; numai dilele trecute s’a 
întâmplată, că din ună anumită Scepa- 
nek s’a făcută Szekely, din Prepschal 
s'a făcută Fejervari.

Când întrebă pe frații Slovaci, că 
pentru ce îșî îmbracă numele loră în 
haine unguresci, ei îți răspundă dândă 
din umeri: „nu noi suntemă cei dintâi/ 
Cei mai distinși faeton ai ungurismuhri 
au fostă de origine slovacă: Klapka a 
fostă Boemă, Gorgey — Slovacă, Kossuth, 
- Slovacă, Deak — Croată. (?) Acesta 

e cu putință... pentru-că în caleidosco- 
pulă austro-magliiară tote suntă cu pu
tință. Decă germanulă Rieger este con- 
ducetorulu Cehiloră, pentru ce să nu fia 
slovacii Kossuth și Gorgey conducători 
maghiari?../

Afacerea reginei Natalia și guveriiiilu germanii.
„Temps" face cunoscută conferința, 

ce a avut’o principesa Muruzi cu con
tele Herbert Bismark. După ce princi
pesa se anunța la Herbert Bismark. acesta 
merse la ea în hotelă unde locuia.

La dorința ei de a-i presenta do
cumente, cari se dovedesca, că regina 
Natalia n'a avută nici unu amestecă în 
uneltirile politice, așa d. e. o telegramă 
prin care regina a refusatu regența ce 
i se oferise după lupta dela Slivnița, 
respunse contele Bismark : „Acesta pe 
noi nu ne privesce; întrebarea se în- 
vertesce împrejurată puterei suverane a 
regelui Milană asupra fiului său. Eu te 
sfătuescă se stăruescl pe lângă Regina 
ca să se hotărescă a reda copilulă ta
tălui său. Regele e forte nervosă. Elu 
trimite telegramă după telegramă. Este 
de dorită ca lucrulă să se reguleze fără 
întârdiere/ La rugarea princesei pentru 
o prelungire de câte-va dile în conside
rația durerei mamei, respunse contele 

Herbert; „In afacerile de stată durerea 
nu se ia în considerare.*  Princesa re
plica: „D că tatălă are dreptă, îlă are 
atunci și mama11, la ceea ce contele 
Herbert observă: „La noi domnesce le
gea salicii: Femeile nu numără*  și adause: 
„Ce vre se facă Regina, vre să lase a 
se pușca? vre să se baricadeze? Se 
voră sparge ușile/ Și fiindcă princesa 
cerea o amânare de una seu două dile 
celă puțină, Herbert Bismark declară, 
că acesta este imposibilă și-i concese 
numai să se reîntoreă la Wiesbaden spre 
a îndupleca pe Regina.

Principesa Moruzi se esprimă mai 
departe, după „Temps,“ asupra motive- 
loră ce au îndemnată pe regina Natalia 
a respinge proiectulă de contractă ală 
lui Milană, astfelă :

„Din Belgradă veneau la Regina 
dela partisanii ei avertismente, ca Re
gina să nu subscrie nimică și nici pe e- 
piscopulă să nu'lă primescă, fiindcă în 
introducerea acelui proiectă se afla de
clarația, că ambele partide s’au convinsă 
că nu potă trăi mai departe împreună. 
Antipatia reciprocă înse o consideră bi
serica grecescă ca motivă de ajunsă pen
tru divorțu. Prin subsemnarea acelei de
clarații Regina ară fi dată așa der mo
tivă de ajunsă pentru divorță și și-ar fi 
atrasă o citațiă înaintea consistoriului, 
care tocmai ar fi voită s'o încungiure 
cu ori și ce preță."

Guvernulu bulgaru și Turcia.
„Agenția Havas*  raporteză din Cons- 

tantinopolu:
Scirea luării în posesiune de cătră 

guvernulă bulgară a liniei de joncțiune 
Belovo-Vacarel, situată în Rumelia-OrieD- 
tală și construită cu cheltuelile Turciei, 
a produsă o impiesiune forte rea asupra 
Porței, care a eualificată acestă faptă 
într'ună modu forte severă. Intr'adevără, 
în întreținerea cu d. VulcovicI, agentă 
diplomatică ală Bulgariei, Marele-Viziră 
a fostă, pare, forte aspru, apropiindă 
acestă luare în stăpânire arbitrară de 
actulu de tâlhăriă comisă la Bellovo la 
7 Iuliu, însinuându chiară că acestă actă 
de brigandagiu este pote legată cu luarea 
liniei, căci, spună cercurile otomane, 
decă Bulgaria crede că are dreptate, 
lucru ce nu se pdte susține, pentru ce 
n’a lucrată mai înainte și a așteptată is- 
prăvirea liniei pentru a o lua.

Acestu argumentă are numai apa
rența dreptăței, căci Bulgaria va plăti 
de sigură cu grabă cheltuelile de cous- 
trucțiune numai ca dreptulă ei se fiă 
recunoscută.

Este inexactă că Porta a protestată; 
ea n’a făcută încă nici ună demersă ofi
cială; s’a mărginită pănă acum a tele
grafia ieri agentului său din Sofia să ve
rifice faptulă și decă este esactă să ceră 
imediată esplicațiă dela guvernulă bul
gară fără a-i ascunde marea nemulță- 
mire a Porții.

Cercurile otomane suntă forte su
părate de acestă nouă umilință și re
gretă politica apatică a Sultanului.

E vorba de schimbarea Marelui Vi
ziră în urma incidentului bulgară.

SCIRILE DILEI.•
In cercurile diplomatice austriece se 

vorbesce despre căsătoria principesei E- 
lisaveta, nepota M. S. împăratului Fran
cisca Iosif, cu principele Ruprecht, moste- 
nitorulă tronului bavareză.

* *
Se scrie din Viena: Studenții slavi, 

cerendu audiență la regina Serbiei Natalia 
ca se-i arate omagiele loru de supunere, 
primiră dela clama de onore D șora Bo- 
gicevic în numele reginei o scrisore în 
care ea ’și esprimă părerea de rău că 
regina din causa imediatei plecări nu 
pote să primescă deputăția studențiloră, 
și se le mulțumescă pentru simpatia loră. 
La finea epistolei se dice: „Maiestatea 
Sa regina nu va uita nicl-odată dovedite 
cele mai nouă ale devoțiunei d-vostre și 
va împărtăși acesta și fiiului principelui 
de coronă Alexandru*.

ac V
Se vorbeșce că Regina Serbiei va 

veni în curendă să petre că mai multe 
dile la Sinaia.

„Kolozsvar*  scrie, că comunitatea bi- 
sericescă ev. reformată din Bistrița din 
di în di se desvoltă și întăresce mai tare. 
Numărulă credincioșiloră mereu se îmul- 
țesce și în biserică domnesce ună „ade
vărată spiritu unguresefl*.  Totu asemenea 
scrie „K.-r/ că se întărescă și consoli- 
deză și nimicitorii cu sentimente uugu- 
rescl. — Nu cumva acestă propagandă 
a Unguriloră are de scopă a sprijini e- 
lementulă săsescă din orașulă Bistrița? 
Ar fi bine să ne deslușescă „Kolozsvâr*  
despre acesta, ca să cunoscemă și noi 
serviciile, ce le aducă Sașiloră pretinșii 
loru „aliațl naturali*.

Scumpirea tutunului și mai alesă a 
țigareteloră îșî arată acum consecințele 
pentru saculu statului austriacă. După 
cum se anunță din Iltz, în Stiria, scăde
rea numărului țigareteloră la trafica cea 

mare se arată în următoriulă modă : Cuba 
cu a 4 cr. s’au vendută în Main 5000, 
în Iuniu însă 1300; Portorica în Maiu 
2300, în Iuniu 800, țigarete scurte în 
Main 51,000 în Iuniu 17,000.

* *
In ‘21 Iulie se va preda comunica- 

țiunei noua liniă a căii ferate Țapii — Bu- 
datelcciî — Șieu-UIăghimișii.

* si:
Din comitatulă Ciongradului se scrie, 

că unii felin de vcrmulctl nimicescă tote se
mănăturile, care și fără de asta erau pu
ține și întârdiata din causa inundăliloră 
de astă-primăveră. Vermuleții aceștia au 
o lungime ca de ‘2 cm., au o coldre ce- 
nușiă și în ună cuibă de cartofi se află 
câte 40—50. Ei nimicescă totu ce le 
stă în cale, încependă dela cucuruză pănă 
la cartofi, așa că nimică nu mai pote 
rodi pe aceste pămeiiturl.

« *
Cu finea lui Iunie se aflau în Clușiu 

3254 copii de șcdlă. n’au cercetată școla 
253. Școli suntă ‘26, asilurl 4, învățători 
ordinari 6’2, ajutători 12.

* *
Suutu șese ani de când s'a instituită 

în Iași unu comitetă sub președința I. 
P. S. losifă Naniescu, metropolitulu Mol
dovei și Sucevei, pentru a se ridica o 
statuă nemuritorului Gh. Asachi. Statua 
este gata. Acum se află în Bucurescl la 
d. sculptoră Georgescu. In curendă, după 
ce se va regula cu loculu în care trebue 
se fiă aședată, va fi transportată la Iași. 
Comitetulu face apelă la tote personele 
cărora li s'au trimisă liste de colectare 
în scopulă acesta, ca se înapoieze listele 
fără întârcliare.

$ $ *
Se caută doi pedagogi pentru ună in

ternata de băieți la Craiova în România. 
Se recere se fia, absolvenți de cursulu 
secundară mai vîrtosă classică adecă 
gimnasiulă superiorul. Doritorii de a o- 
cupa unu asemenea postă să se adreseze 
la D-lii Ioanii Eaurii, profesorii în Cra
iova.

• «
Se scrie din Carlsbad Boemia, că 

mai bine de 17 dile plouă continuu și 
frigulă face aprdpe imposibilă cura la 
băile de acolo : se vădă persone cu haine 
de ernă, ba chiar blănile apară ici colo.

întâmplări diferite.
Furtună în România. O mare ne

norocire a isbitu parte dinjudețulă Me
hedinți. O grindină însoțită de ună u- 
ragană îngrozitorii s’a lăsată în diua de 
26 Iunie trecută peste comunele Balo-
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Oopiii d.e avuriă.
— Poveste. —

("Urmare și fine.)

Dimineța următore
Pe la răsărită de sore
Merse celalaltu voinică 
Feciorașulă celă mai mică 
Și căuta cu ochi duioșl 
La cei doi crini auroși
De-'să totu verdl și totu frumoși.
Der spre-a lui mare mirare
Spre-a lui adencă 'ntristare 

960. Eată că zăreșce elă
Că ună crină prea frumușelă 
Peste năpte josă picase 
Și vieța-i se gătase !...
Și îndată șciu elu
C’ală său frate frumușelu 
De vr'ună mare rău a dată 
Și-’n grea cursă a intrată !...

„Vai, eu trebue să plecă
Pe-alu meu frate să mi-'lă cercă, 

970. ”.Și de potă de rău să-'lă scăpă!../ 
Pișe ehi cătră părinți 
In ochi cu lacrimi ferbințl.
Ear părinții îlă ruga 
Să nu mergă, ci să stea 
Cătră elă vorbindă așa:
— „Nu te duce dragulă meu 
„Rogu-te cu Dumnezeu!
„Ce vomă face singuri noi 
„Fără voi ftr’-amendoi 

980. "„Decă și tu vei peri
„C’ală tău frate vei muri?!../

Der copilulă n’asculta
Ci mereu elă le dicea
Cumcă vre ca să găsească
Pe-alu său frate să-'ntelnească
Și de rău să-’lă mântuiască!...
Apoi mi-se apuca
Pe-alu seu cală încăleca
Și la drumă mi se lua,

990. Și-așa repede mergea
Câtă cu ventulă se-'ntrecea
Și ca gândulă se ducea,
Pănă ce elă nu ajunse
In pădurea cea ascunsă
Unde frate-său era
Și ca petră elă zăcea !...
Ajungendă la cea căsuță
Slabă, veche și micuță
Baba îlă întimpinâ

1000. Și așa mi-’lă întreba:
— „Ce cauți tu pe-aicl fărtate 
„De-unde vii din țări departe?../' 
Și-așa blândă cum i vorbea 
Vrea a se apropia
Cu smiceaua să-’lă atingă
Ca vieța să i-o stîngă...
Der voiniculă n’o lăsa
De elă a se-apropia
Ci strigândă a.șa-i dicea: 

1010. — „Nu te-apropia de mine
„Cățetiă veche de tine!
„Ci stândă acolo departe 
„Iute vieța l’ală meu frate
„Io dă erășl înapoi
„Căci doi dulci frați fost'amu noi; 
„Er vieța de nu-i dai
„Atunci rău, de tine vai, 
„Arculă meu voiu încorda 
„Și pe locă te-oiu săgeta!../

1020. Baba tare se temea
Cumcă o va săgeta
Și îndată de departe
Dede vieță l’ală lui frate
Și-lă făcu totă pruncă frumosu 
Pruncă de aură luminosă!...
Pruncii multă se bucurau
Cum se vădă... se'mbrățișau 
Și ca frați se sărutau
Apoi ambii-’ncălecară 

1030. Și la drumu de nou plecară
Din pădure păn’ eșiră...

Aci apoi se opriră
Și-unulă pe-altu-'mbrățișândă, 
Unulă pe-altulă sărutândă
De nou mi se despărțiră 
Și în calea loră porniră, 
Unulă cătr’a sa rniresă
Eră altulă cătră casă!...

Când celă mică ajunse-acasă 
1040. Taicălă său în cale-i iasă

Și așa blândă i-a agrăită:
— „Bine dragă, ai venită!... 
„VedI eu am sciută asară 
„C’ală tău frate e viu eră. 
„Căci crinulă din grădinuță 
„Ș’a sculată de nou — drăguță — 
„Er ăstă semnă ml-a arătată 
„Cumcă bine nl-a umblată !...... “

De-aci-'ncolo ce-au pățită
1050. Nici eu u’am mai aucjită!...

Ioanii Moța.

Cântece poporale.
(Culese de Iuliu Moldomnu.)

Dorule ce țl-am făcută 
De me port! așa urîtă.
Dorule ce țl-am stricată
De mă porțl sera prin satu, 
Dorule ce-mi bagi de vină, 
Ce mă porțl sera prin tină.

Cum nu-i dorulă mare câne 
Preste câte delurl vine ;
Nici de-ună deală nu se lovesce 
Pănă la mândra sosesce.

*
De-așă muri, când așă muri 
Nimică nu ml-așă bănui,
Să sciu numai c'am murită 
Pentru care am iubită.

*
De cine dorulă se legă
Nu’șl mai portă mintea'ntregă, 
Și de mine s’a legată
Și'n grea bolă m'a băgată, 
Bolescă bolă pe piciore
Si nimica nu mă dore.

Taci inimă nu totă plânge. 
Nu vărsa lacrăml cu sânge, 
Tăceți ochi nu lăcrămați 
Că voi sunteți vinovațl.

aje

Inimuță cu doră multă. 
Uită-mă și să te uită.
Der eu nu te potă uita. 
Dragă-mi ești ca inima.

• 
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tesci, Bălvănesc-I, Bobaița, Bălinescl, Bă- 
sescl, Marga, Ciovărnișanl, Podenl, Flo- 
rescl, Ciresiu, Negrușia, Floresci. Cer- 
naia, Bala, Gopeanu, Șiovârna. Dăl- 
bo, ița, Bâltanele, Sisesci și altele, 
distrugendft c-u desăvârșire porumburile, 
grânele, pomii, viile, și pe alocurea chiar 
casele locuitoriloră au fostă dărîmate.

Priveliștea e din cele mai întristă
tor© : holde prăpădite, vite omorîte, case 
derîmate, arbori seculari năpustit! la pe- 
mentă, ba chiar omeni și copii omorîți 
de furia uraganului.

D-lă Anghelă Stoianocicl, proprieta- 
rulă moșiei BalotescI, în fața miseriei 
ce se descinde locuitorilor^, aertată 
tuturorfl țăranilor ă de pe proprietatea 
sa arenda pământuriLoră ce aveau 
luate dela d-sa, er d-lă B. Stefănescii a 
pusă la disposiția d-lui prefecții 2000 
oca porumbă pentru a fi distribuite fa- 
milieloră sărace.

Cooperatorii români și esposiția dela 1889.
D-lă Dim. C. Buteulescu, președin

tele societății cooperatorilor^ români 
din România publică în foia sa unnă- 
torulu Apelă:

Iubiți Cooperatori!
Să luămă cu toți parte la Exposi- 

țiunea universală din Parisă !
Acesta să ne fiă lozinca până la să

vârșirea decisiunei nostre nestrămutate.
Am încredere în cuventulă vostru și 

sunt sigură că vomă triumfa
Dâcă pănă acum m’am opusă ca se 

participămă la precedentele exposițiuni 
internaționale, causa a fostă că doream, 
ca ori-care Română, ce-și iubeșce țera, să 
fiți bine pregătiți înainte d’a întră în 
luptă cu alte popore, care se pregătescă 
de deciml de ani.

Adi însă în urma celoru patru ex
posițiuni din Bucuresci a Soc. Concordia 
(1880—81., — din Bucuresci a Coopera- 
toriloră (1883), - - din Iași a Cooperato- 
riloră (1884) și din Craiova totu a Co- 
oporatoriloru (1887) cu ună tonă dre-care 
de internaționalismă, am câștigată con- 
vincțiunea, că putemă participa cu iz
bândă la Esposițiunele internaționale.

Aceste modeste începuturi ale ma- 
nifestațiunii activității nostre industriale, 
pe calea inițiativei private, au dată naș- 
cere în inima vostră nu numai Îndemnu
lui la o muncă activă și onestă pentru 
binele fiă-căruia în parte și a tuturora în 
genere, der încă și sirnțimentului de da
toria cătră țeră.

Adi voi formați o puternică armată 
de pace cu menirea constantă de a ne 
desrobi economiceșce.

Sacrificiele vostre, ostenelele vostre, 
producțiunele vostre de totu felulă, uni
rea vostră în acțiune în fine. tote mă 
îndemnă puternică la aeestă credință ne
strămutată.

Ca se vă dovedescă și vouă și tu-

Bade cu cur#ua nouă 
Ruptu-ml-ai mima'n două,
Cum o-ai ruptă așa o legă 
C'unu firii de mătase negră.

Bade de dragostea ta 
Mă topescu ca cânepa.
Bade de doruțulu tău
Mă topescă ca inu’n tău.

♦

Bade inimă de pietră
Vină la noi cate-odată,
Vină bareml pănă’n portă 
Să ine vedl viă:să ori mortă.

N'aru iostu cu mândra de-aseră 
Pare-mi c’a trecută o veră 
N’am fostă la mândra de erl 
Pare-mi c’au trecută trei veri.

*
Maică măiculița mea
Cu iubitulă așă ședea
Fără pâne, fără grâu 
Și cu apă din părău.
Deră. măiculița mea.
Cu uritulă n’așă ședea
Nici în grădina cu flori
Nici la jocă în sărbători.

*
Penă'n cuiu penă sub cuiu 
Fost’am drăguță dre-cui 
Ș’amu nu’să a nimănui,
Der de m'oiu purta frumosu 
Oi fi er’ a cui am fostă. 

turoră, ider vă conjură pe toți să nu vă 
culcați pe laurii voștri,) că starea ilus
tră industrială sporesee mereu de vre-o 
câți-va ani încoce, este bine să trecemu 
pe scurtă în revisie modesta ndstră a- 
vuțiă națională, și decă am dobândită 
ună succesă orecare și rîvna d’a avânta 
spre bine, le datorimă de sigură eman
cipării nostre politice, spiritului de aso- 
ciațiune desvoltată în clasa muncitore, 
congreseloră economice, exposițiuniloră 
cooperative, amorului propriu națională 
mai îngăduitoru pentru munca țării și 
tarifeloră autonome.

începu der examinarea avuției nostre. 
Producțiunile agricultoriloru și in- 

dustriașiloră noștri au câștigată multă 
în spiritulă și inima consumatoriloră din 
țeră și chiar a celoră din străinătate.

Pănă mai deunădi ca să putemă 
mânca franzelă seu prăjituri trebuia să im
portămă făină din Pesta și America, adi, 
mulțămită importanteloră mori mecanice 
din mai tote județele țării, nu numai că 
nu mai importămă aceste făinuri, der 
chiar exportămă pe ale nostre în Turcia, 
Grecia. Italia, Ispania, ba chiar și în 
America.*)

*) ț)ice Titu Budu în o puia s6u „îndrep
tară practică".

Unde înainte importămă prin Austro- 
Ungaria spirtosele, arii exportămă noi 
aeestă derivată ală cerealeloră nostre și 
nu numai că rivalisămă pe piețele Triestei 
cu similarele veciniloru noștri, der încă 
spirtosele nostre le întrecă în calitate și 
eftinătate. Celă puțină fabrica d-lui Ma- 
rinescu-Bragadiră dela Bragadiră (Ilfovă) 
a câștigată în Triestu acestu dreptă și 
reputațiune.

Unde înainte importămă Cognacu 
din miedă de pâne și din altele, adi mai 
multe fabrici de ale nostre s’au însărci
nată de a le pune nu numai o barieră 
la introducerea loră în țeră. der încă 
d’a exporta noi acestu produsă ală vini
culture! nostre.

Datorimă aeestă isbândă D-loru A- 
manieux Naville și Bălăceauu.

Der conservele de legume ?
Pe la 1880 d-nii D. StaicovicI, Băr- 

bulescu și D. MartinovicI din Bucuresci 
abia fabricau fiă-care câte 300—400 cutii. 
De atunci numărulă fabricanțiloru și 
cantitatea fabricatului a sporită în modă 
surprindetor ; astfelă că conservele străine 
du au mai putută rivalisa cu ale nostre 
și mai că au încetată d’a se mai în
fățișa pe piețele nostre, mai multă decâtu 
atâtă, conservele nostre au începută a 
lua ună avântă în țările străine, ba 
chiar d-nulu Iuliană Oprescu din Bucu
resci esporteză pănă în Indiile Neer- 
landeze.

Adi d-nii StaicovicI, MartinovicI, 
Bărbulescu, PetrovicI și Iuliană Oprescu 
din Bucuresci și d-nii Ștefănescu, Ra- 
chigide, Zafiris din Galați facă ună co- 
merciu însemnată cu conservele loră de 
legume.

Pastele făinose de asemenea au în
cepută a fi preferite celoră din străină
tate. Astfelă acelea fabricate de d-nii 
V. Georgescu și Sulacolă din Bucuresci 
și ale d-loră Zafirato și Nimferato din 
Galați pună o piedecă seriosă simila- 
reloru străine.

Halvalele, raliaturile, etc., care se 
importau mai înainte din Constantino- 
pole și Adrianopole, mulțămită strădaniei 
și priceperei câtorva fabricanți, capabili 
precum d-nii Petrache Dumitrescu din 
Galați, Pauagacu din Brăila, Papadopulo 
din Bucuresci și alții din Botoșani și 
Ta.șl nu numai că au întrecută în cali
tate pe acelea, der încă le-au alungată 
cu desăvârșire de pe piețele nostre.

Mai multă decâtă atâtă: rahaturile 
d-nului P. Demitrescu suutu gustate în 
Rusia, Austro-Ungaria și Francia.

(Va urma.')

Literatură.
Convorbiri literare. Nr. 4 dela 1 

Iulie conține: Poesiile lui Konaki, de 
Ioană N. Roman. Gaspară Grațiani (jtra- 
gediă în 5 acte) de I. Slavici. Cântece 
poporale spaniole, de S. G. Vărgolici. 
Studii de literatura francesă, de Xeno
phon C. Gheorgliiu. Don Quijote de la 
Mancha, trad, de S. G. Vărgolici (ur
mare). Ad Maecenatem, Ad Tynda- 
ridem, Ad Munatium Plancum, Ad 
Maecenatem, trad, din Horațiu (poesii). 
Bibliografia.

Foia bisericescă și școlastică din 
Blașu, redigiată de Dr. I. Rață, și Al. 
Uilăcanu cuprinde în Nr. 20 dela 15 Iu
lie următorele: Sântulu Georgiu și Pas-

*) Insamnata moră automatică din Brăila 
a D-loru Millas, fabrică ce pote rivalisa cu cele 
mai importante din Europa, macină anuală 
peste 70,000 kile grâu și exportă fainele sale 
pănă la Panama. 

cile, de Ben. Densușianu. Tatălă nostru, 
de V. Szmigelsld. Acte referitore la re
signarea episcopului Gregoriu Maioră. 
Publicare de concursă. Bibliografiă. Va
rietăți. Partea școlastică: Cultivarea 
traudafiriloră. Educațiunea intelectuală 
a băețiloră în genere, de S. P. Radu. 
Cunoscințe din istoria educațiunei și a 
instrucțiunei. de M. Popă, profes. 
Probleme algebrice. de Dr. Paulă 
Tanco. Ce se propunemă în I clasă a 
școlei poporale? de P. Ungureanu.

O întempinare.
Zalha, 17 Iulie 1888.

Onorate D-le Redactoră! Ve rogă 
se binevoiți a da locă în prețuitulu 
diară ce redactați următoreloră orduri: 
In N-rulă 130 din aeestă ană ală „Gazetei 
Trans.11 s'a adusă la cunoscința publi
cului cetitoru, că eu am fostă „pricopsită" 
cu 30 „arginți11. Ca o deslușire în pri
vința acesta aflu necesară a notifica, că 
suma de 30 fl. am primit’o din „Fon- 
dulă religionară". „Din acestu fondă 
avemă dreptă a cere ajutoră deorece 
acela s’a făcută din ofertele și a epis- 
copiloră noștri dela Oradea mare, Mun- 
caciu și din fundațiunl împărătesei, se- 
cularisărl de averi a mănăstiriloră latine 
și românesci ;*)  deci decă eu și cu mine 
o însemnată parte a preoțiloră din die- 
cesa Gherlei pe calea și cu recomandarea 
Veu. Ordinariat diecesană — primimă aju
toră din amintitulă fondă, prin acesta 
după modesta mea opiniuue încă nu ne 
facemă „vendetori", ce doră a voită a 
înțelege respectivulă corespondentă de- 
nunciătoră,

cu deosebită stimă
Ștefanii Bușiția, preotă gr. cat.

Scii'î polilienesci.
Alaltaeri, Joi, dela 10 ore dimineța 

și pănă la 2 ore d. a. s'a îndeplinită 
cea dintâiu pertractare în cestiuuea co
masării pământului pentru Brașovă și a 
decursă în cea mai mare liniște. După 
raporturile ce s’au făcută mai înainte 
poliției, economii erau forte iritați din 
aeestă incidență, deorece ei suntă con
trari ai comasării. Căpitănatulă orășe- 
nescă s’a vădutu silită să ia măsuri pen
tru delăturarea râului. Poporală fu însă 
forte liniscită, așa că pertractarea s'a 
tăcută în cea mai mare ordine. Auto
ritatea a primită impresiunea, că irita
ți unea n’ar fi ajunsă la unu gradă așa 
de mare, decă poporațiunea ar fi fostă 
luminată asupra avantageloru comasării 
și a esecutării ei. Numai forte puțină 
pară a fi informați despre însemnătatea 
comasării.

SCIRI TELEGRAFICE.
Petersburg!!, 21 Iulie. Intrega 

pressă rusescă își esprimă convin
gerea, că prin întrevederea împe- 
rațiloru s’a inaugurată o nouă eră 
de pace. Tote foile rusesc! es
primă speranța, că de aci încolo 
se va ține contă de interesele Ru
siei.

Belgrade, 21 Iulie. Regele Mi
lana adresă o rugare cătră Sinodă, 
declarând!!, că deși este convinsă 
de competența Sinodului, vre se 
împlinescă dorința Reginei și se 
transpună afacerea de divorțu con- 
sistoriului din Belgradu.

DIVERSE.
Pentru stingerea focului. In timpulă 

din urmă s'a inventată așa numita Gra
nada „Harden", care se pote aplica cu 
multă succesă la stingerea focului. Ea 
consistă într’ună flaconă de sticlă al
bastră, ală cărei conținută este ună li
chidă de composițiă chemică. Acesta li
chidă e inofensivă, atâtă pentru persone 
câtă și pentru obiecte. Elă nu îngheță 
decâtă la 20° sub zero, er căldura îlă di
lată și, fiindă turnată peste focă, des- 
voltă gazurl, ce-lă stîngu numai decâtă. 

E de-ajunsă s'aruncl aceste sticle cu des
tulă putere în focarulă incendiului, ca 
sticla să se spargă și lichidulă să se re
verse peste focă ; flăcările se voră stinge 
imediată, chiar și la o înălțime consi
derabile d’asupra și alături cu focarulă. 
Decă arunci flaconulă în focă fără să se 
spargă, elă va eclata după câteva se
cunde prin acțiunea focului. îndată ce 
lichidulă atinge ioculă, elă produce o 
imensă cantitate de gază, în care e cu 
neputință o ardere. Aeestă produsă, ne- 
conținendă nici ună acidă .și nici o 
altă materiă corosivă, persona care îlă 
aruncă în focă u’are să se teamă de ni- 
micu. „Curierulă Rom." din Botoșani 
spune, că tote autoritățile din Bucuresci 
s’au provisional cu aeestă feliu de li
chidă și că deja a și fostă aplicată în 
Bucuresci lichidulă acesta cu deplină 
succesă la stingerea unoră focuri. Gra- 
nata „Harden" mai are și avantagiulu. 
că e forte ieftină. In Bucuresci se pote 
căpăta cu 54 lei duzina de flacone, er 
2—3 flacone se dice că ar fi de ajunsă 
pentru înăbușirea unui focă, care încă 
nu a apucată sâ ia dimensiuni. De alt- 
mintrea pentru înăbușirea unoră incen- 
diurl în dimensiuni mari încă nu scimă 
se se fi constatată eficacitatea acestui 
lichidă.

Cum se potu delătura visitele neplă
cute. Lordulă Otto, delegatulu euglesu 
la curtea germană, cerceta odată pe prin
cipele Bismark în palatulă seu din Vil- 
helmstrasse în Berlină. In decursulu în- 
trevorbirei dise lordulă, că unu omă cum 
e caucelarulă, va fi forte desă cercetata 
de omeni lui neplăcuți. „D-deu se fe- 
rescă", dise principele suspinându. — 
„D-ta la totă întâmplarea ai totuși des
tule mijldee ca se poți scăpa de visitele 
âstoru feliu de omeni Kj — „In adeveru 
așa e“, răspunse suridendu Bismark. ,.U- 
nulu dintre cele mai bune mijloce ale 
mele este, că sub orecare pretextă lasă 
ca nevasta mea să ine cheme. Bine în- 
țelesă, că visitatorulă trebue îndată să 
se depărteze." Abia vorbiră aceste și 
principesa păși înlăuntru și cu o blândă 
voce clise cătră soțulă seu: „Otto. nu 
uita că e timpulă să-ți iai medicina?” 
Lordulă luă. acâsta ca glumă și isbuc- 
nindă în rîsete se retrase.

0 telegramă curiosă. Unu măcelară 
din Pojună primi din Viena următorea 
telegramă: „Mâne toți porcii la gară, 
pe d-ta încă te așteptă: eu potă veni 
numai mâne, deorece trenulă de per- 
sone nu duce boi. Tergu slabă, vitele 
sau urcată în prețu; să te pro vecii, decă 
îți trebuesefă boi, gândesce-te la mine."

Cursulu pieței Brașov A
din 18 Iulie st. n. 1888

Bancnote românesci
Arginta românescă 
Napoleon-d’oii . .
Lire turcescl . .
Imperiali ....
Galbinl..................
Scris, tone. „AJbina“6" „ 

„ n 5»/„
Ruble rusesc! . . .
DiscontulU .... 
Bonuri croato-slavone

Cump. 8.70 Vend. 8.74
8.68 b.70

n 9.88 ,. 9.92
11.20 ,. 11.24

n 10.20 ,. 10.24
•5.88 ,. 5.91

101.—
n 98.- ,, 98.50
n 117.— ,, 118.

6>/2--8n.u Pe anu.
. 104.—

Cnrsulu la bursa de Viena
din 20 Iulie st. n. 1883.

Renta de aură 4"/„................................101.35
Renta de hârtii 50,n................................. 8Ș.35
imprumutulu câiloru ferate ungare . 151.50
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostu ungare (1-ma emisiune) . . 97.80
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

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

ostu ungare (3-a emisiune) . . 114.75
Bonuri rurale ungare.............105.30
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.80
Bonuri rurale Banată-Timișă . . . 104.75
Bonuri cu cl. de sortare.........104.75
Bonuri rurale transilvane........ 104.50
Galbeni împărătesei ....................... 5.90
Napoleon-d’orI..................................... 9.88'',
Mărci 100 împ. germane.................. 61.15 '
Londra 10 Livres sterlinge .... 125.—
Imprumutulă cu premiulu ungurescă 130.—
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedmului.........................................124.50
Despăgubirea pentru dijma de vinu 

ungurescu.........................................104.50
Renta de hârtiă austriacă .... 80.80
Renta de argintă austriacă .... 82.35
Renta de aură austriacă.......................112.25
LosurI din 1860   139.75'
Acțiunile băncei austro-urigare . . . 870.—
Acțiunile băncei de credită ungur. . 302.—
Acțiunile băncei de credită austr. . 308.60

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Câștiiro laterala fle 10 fi. pe fli 
iară capitală și fără risicu prin 
vencțarea de losurl plătibile în 
rate în sensulu articulului de 
lege XXXI din 1883.

Oferte primesce
Societatea de schimbă din Budapesta

Adler & Comp., Budapest.

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

Trenulă de persone Nr. 307: 7 ore 10 de minute sera.
Trenulă mixtă Nr. 315: 4 ore 10 minute dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
Trenulu accelerații Nr. 302: 5 ore 37 minute dimineța.
Trenulă mixtti Nr. 318: 1 oră 55 minute după amedl.

II. Sosirea trenuriloru:

Ugf Numere singuratice 
din -Gazeta Transilvaniei" 
â 5 cr. se potii cumpera în 
tutungeria I. Gross, în libră
ria Nicolae Ciurcu și Al 
brecht & Zillicli.

Avisu d-lort abonați!
Rugăm pe tl-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponul!! mandatului postalu și numerii de 
pe fâșia sub care au primita diarulti nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, se binevoiască a scrie adresa 
lămurită și s6 arate și posta ultimă.

Totodată facemu cunoscută tuturoră D-loru abonați, că mai 
avenul din anii trecuțî numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
_ Gazetei. “ precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

„Adminislrațiunea Gaz. Trans u

I'. Dela Pesta la Brașovti:
Trenulti de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amed'i
Trenulti mixtti Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașovu:
Trenulti mixtti Nr. 317: 2 ore 32 minute după amedl.
Trenulu accelerată Nr. 301: 10 ore 12 minute sera.

A. Plecarea posteloril:
a) Dela

«) 71

Brașovti la Riișnovă-Zernescl-Branli: 12 ore 30 m. după amedl 
„ „ Ziziniî: 4 ore după amedl.
„ în Secuime [S. Georgî]: 1 oră 30 minute noptea.
„ la Făgărașu: 4 ore dimineța.
„ la Săcele: 4 ore dimineța.

B. Sosirea posteloni:
a) Dela Reșnovu-Zernesct-Brană la Brașovti: 10 ore înainte de amedl.
b) r Zizlnu la Brașovti: 9 ore a. m.
c) Din Secuime la Brașovti: 6 ore sera.
d) „ Făgărașu la Brașovti: 2 ore diminera.
e) „ Săcele la Brașovti: 6 ore 30 minute sera.

Se deschide abonamentu pre anulu 1888
la

AMICULU FAMILIEI. piară beletristică și enciclopedică-literară — cu ilustrațiunî.— Cursulă XII. — Apare în 1 si 15 cți 
a luuei 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 Româniloră de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiuni din patriă și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o 6ră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totă nisuesce a întinde tuturoră indivitțiloră 
din familia o petrecere nobilă și instructivă. — Prețuia de prenumerațiune pre anulă întregă e 4 fi., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMANO. Piară bisericescă, școlară și literară — cu ilustrațiunî. — Cursulă XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2%— 3'A cole; și publică portretele și biografiile archiereiloră și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus- 
trațiuni, — mai departe articlii din sfera tuturoră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
tori și diverse ocasiuni, mai alesă funebrali,— apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literari; și în urmă totă soiulă de a- 
menunte și sciri cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară, — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă 
e 4 fi. — pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totu alu patrulea esemplaru.
Numeri de probă se trimitu gralisu ori-eui cere.

A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU“ în Gherla -Sz-ujvăr.—Transilvania. “W
__ ---------- - • __ <________

Totu de aci se mai potu procura și următorele cărți din editura propria:
Apologie. DiscusiunI filologice și 

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

Renascerea limbei românesc! în vor
bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Sila.și. (Op complet). 
Broșura I. II. și HI. Prețulă broș. 
I. II. câte 40 cr. — Broșura IU. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fi.

Cuvântări bisericesc! la tote săr
bătorile de peste anu, de I. Papiu. 
Ună volumă de preste 26 cole. Acest 
opă de cuvântări bisericescl întrece 
tote opurile de acestă soiu apărute 
pănă acum — avendă și o notiță is
torică la fiă-care sărbătore, care arată 
timpulu întroducerei, fasele prin cari 
a trecută și modul cum s’a stabilită 
respectiva sărbătore. Prețulă e 2 fi.

Barbu cobzariulu. Novelă origi
nală de Emilia Lungu. 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 pierdută de Paulina C. Z. Rovi
naru. Prețulă 15 cr.

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

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

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

tiu trebue să 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 în copilăria. Schiță din 
sfera educațiunei. După Ernest Le- 
gouve. Prețulă 10 cr.

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

Ifigenia în Aulida. Tragedia 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.

Petulantulu. Comediă 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 portretulă 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
țulă redusă (dela 1 fi. 20 cr.) la 60 cr.

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

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

Biblioteca Șatenului Românii. Car
tea I, II, IU, IV, cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețulă 
la tote patru 1 fi. — câte una deosebi 
30 cr.

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

Colectă de recepte din economiă, 
industriă, comercin și cherniă. Prețulă 
50 cr.

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

îndreptară teoretică și practică pen
tru învețământulu intuitivă în folosulă 
eleviloru normali (preparandiall), a în- 
vățătoriloră și a altoră bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesoră pre- 
parandială. Prețulă unui esemplară cu 
porto francată 1 fi. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămă 
vre-ună opă, întocmită după lipsele 
scoleloră nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îlă și recoman- 
dămă mai alesă directoriloră și învS- 
țătoriloră ca celoră în prima liniă in
teresați.

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

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maximă Popă, profesoră la 
gimnasiulă din Năsăudă. — Manuală 
aprobată prin ministeriulă 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, profesoră. Opă 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 
— cuprincjendă composițiunl de totă 
soiulă de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința 

cu multă folosă de cătră preoți, înve- 
țătorl si altl cărturari români. Prețulă 
1 fi. 10 cr.’

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

Carte conducătore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Broș. I. scrisă 
de Gavrilă Trifu profesoră preparan- 
dială. Prețulă 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:
Mărgăritarulă sufletului. Carte bo

gată de rugăciuni și cântări bisericescl 
forte frumosă ilustrată. Prețulă unui 
esemplară broșurată e 40 cr., legată 
50 cr., legată în pânză 60 cr., legată 
mai fină 60, 80, 90 cr., 1 fi., în legă
tură de luxă 1.50—2.50

Miculă mărgăritare sufletescu. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumosă ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulă unui 
esemplară broșurată 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 fi.

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

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

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovă.


