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(După „Revue Bleue“.)

II.

„Sub Maria Theresia se scie 
în ce felu de circumstanțe Ungurii 
au obținut confirmarea tuturor!! pri- 
vilegielord lord vechi și cum li s’a 
plătitu înainte, în 1741, devota- 
mentulfi loru cătră coronă prin 
noue concesiuni. Acesta mare prin- 
cesă a trebuită, sub presiunea îm- 
prejurariloru, se se supună exi- 
gențeloră aperătorilorîî ei ultimi 
și să sancționeze preponderanța ce 
și-au arogat’o asupra Slovacilor!!, 
Croațiloru, Serbiloru din Sirmia ș. 
a. constituind!! astfelu pe Maghiari 
în oligarchiă dominantă și prepa- 
rându dificultăți grave succesori- 
lorti ei".

„Numai dela octroarea acestei 
charte numită „sancțiunea prag
matică11, Ungurii au formații unii 
adeverătii statii independenții în 
sînulu monarchiei, supunendu ti- 
răniei loru mai multe milibne de 
supuși austriac! de diferite rasse, 
impunendu-le legi, limba loru și 
visându totdeuna o putere, o mă
rire și o autonomiă, ce nu se putea 
concilia cu existența imperiului11.

„Mai târejiu Maria Theresia a 
veefutu pericululti și a voitu se-lu 
micșoreze. Ea a refusatu Ungu- 
riloru Transilvania și confiniile 
militare; însă acestă restricțiune 
târețiă n’a foștii de ajunsu spre a 
opri orgoliulîi maghiară în espan- 
siunea sa. Sub aceleași preocu
pări, fiulu său Iosifu alu II-lea a 
făcutîi în același sensu o încer
care mai seribsă. Elu a speratu 
chiar de-a tăia răulu dela rădă
cină, atacându pe Maghiari în pre- 
juclețele loru cele mai scumpe, în 
obiceiurile, tradițiunile și preroga
tivele loru și asimilându-i cu ce
lelalte naționalități ale monarchiei. 
Intențiunea lui a fost de-a grupa 
elementele deosebite ale impe
riului seu într’o massă homogenă, 
care ar fi înfățișatu la răsăritul

Europei imaginea monarchiei fran- 
cese."

„Concepțiunea a foștii seducă- 
tore, marea greșelă a lui Iosifu 
alu Il-a a fostu că a voitii s’o re- 
aliseze impuindu tuturoru supuși- 
loru săi folosirea oficială a limbei 
germane, c’unu cuventu căutându 
unitatea în germanisarea Austriei. 
In acești! împeriu nu se află Ger
mani decâtu numai în cele două 
provincii ale Austriei de susu și 
de josu, în Tiroid și într’o parte 
a teritorului Bohemiei; cu totulu 
6 miliăne locuitori la finea secu
iului din urmă, și astăcp celii multă 
8—9 milione. Cum ar fi pututu 
acăstă minoritate să absorbă și să 
asimileze 20 seu 30 milione de 
supuși cari vorbescu limbi străine? 
încercarea lui Iosifu alu Il-le n’a 
isbutitu der nicidecum?"

„La mortea sa, Maghiarii au 
profitatu de reacțiunea care s’a 
produși! în contra Iosefismului spre 
a-și reînoi vechile lorii pretențiunl 
și a reclama reconstituirea totală 
a regatului lorii primitivii, care 
va se cjică, suzeranitatea, apoi în
corporarea Croației, a Transilva
niei, a Banatului timișianu și a 
Confinieloru militare".

„Dela acestă epocă a începută 
între dieta ungurescă și guvernulu 
imperialii o luptă care a duratu 
mai tătă jumătatea secolului alu 
XIK-lea și care pe la 1840 a luatu 
la Unguri unii caracteru pe față 
revoluționară spre a se termina la 
1848 cu insurecțiune armată".

„Este de remarcată, că în totă 
cursulă acestui lungă conflictă, 
principala plângere a Maghiariloră 
în contra cabinetului de Viena a 
fostă totdeuna refusulu guvernului 
austriacă de-a le da concursulă 
seu spre a sdrobi, spre a sfărîma 
rassele slave și române, asupra 
cărora își arogau proeminența. 
Acesta resistență a fostă causa 
pentru care administrația austriacă 
fu stigmatisată de cătră oratorii 
maghiari ca Deak, Kossuth, Ebtvbs 
Teleky și consoți și tratată din 

partea loră ca tiranică, opresivă 
și inimică a libertății!"

„E de ajunsă a percurge is
toria Croațiloră, a Slovaciloră, a 
Româniloră din Transilvania, car! 
formeză ca poporațiune și ca te
ritoriu două din trei părți ale re
gatului ungurescă și cărora Ma
ghiarii le refusă dreptulă de exis
tență, desprețuindă astfelă princi- 
piele cele mai elementare ale drep
tului modernă, este de ajunsă de 
a receti tdte documentele consti
tuționale ale acestoră naționalități 
spre a se convinge, că pretențiunea 
Maghiariloră de a-i reduce la sta
rea de aservire, nu găsesce te- 
meiu nici chiar în archivele feu
dale și în jurisprudența trecu
tului. "

„Astfelă etnografia și istoria 
Ungariei permită de-a constata 
faptulă caracteristică, că cea mai 
mare parte a acestui regată este 
locuită de naționalități nemaghiare 
(La nordă Slovacii: la sudă Cro
ații și Serbii; la răsărită Românii) 
și că totă sforțarea Unguriloră de 
mai multe veacuri încoce tinde a 
opri sborulă acestoră poporațiunl, 
a confisca vieța loră națională spre 
ai absorbi apoi în maghiarismă. 
Slovacii suntă o poporațiune de 
3,500,000 suflete; Croații și Serbii 
2,300,000; Românii 3,400,000; to
tală aprope 10 milione suflete. 
Ungurii din contră cu tdtă meș
teșugită talsificare a statisticei 
loră, n’atingă cifra de 5,400,000 
suflete. Se vede der că preten
țiunea este contrară tuturoră pre- 
cedenteloră, a tuturoru legiloră 
puse de istoriă.

„ Că o națiune numerosă supe- 
ribră în civilisațiune, avendă pres- 
tigiulă puterei și fala culturei li
terare, vrea să asimileze o provin- 
ciă, că vrea se ■ impună legile și 
limba sa, acesta este operă deja 
fdrte primejdiosă, care arare ori 
reușesce. Cum ar pute însă Un
gurii reuși cu încercările loră, ei 
cari formeză câteva insule mici 
împrăștiate ici colo în mijloculă 

populațiuniloră multă mai nume
rose, ce se îmulțescă multă mai 
tare, avendă consciința forței lor 
și fiindă pline de încredere în 
viitorii?"

AjSm repei Serbiei Natalia.
Nu de multă amă luata și noi după 

„Times“ notiță despre râspunsulă regi
nei Natalia cătră consistorula din Bel- 
grada în afacerea sa de divorța. „Times“ 
însS declară acum apocrifa acela răs
punsă. Ună corespondentă ală lui „N. 
fr. Pr.“ comunică din Belgradă din cu
vântă în cuvântă apărarea reginei ce a 
înaintat’o ea Consistorialul sârbescă. 
Părțile mai însemnate suntă următorele:

„ Cătră, ConsistoriulH eparchiei Belgradă.
„Intru adevără e de mirată și unic 

în felulă său destinulă patriei nostre bă
tută de sorte! Serbia întregă turburată 
și îngrijată urmăresce cu atențiune acele 
întâmplări neplăcute, cari se petrecă arii 
în jurulă tronului abia stabilită.

„Maiestății Sale regelui Serbiei, și 
înaltului meu bărbată, i-a plăcută să a- 
lunge de lângă sine pe soția sa, cu care 
era legată după lege, pe femeia sa cre- 
dinciosă, pe femeia înaintea căreia a fă
cută jurămentă înaintea sântului altară 
că-i va râmânea credinciosă, că o va 
iubi și o va scuti pănă la mormentă; 
pe femeia care i- a dăruită ună moșteni- 
toră pentru tronulă serbescă! A aflată 
de bine a despărți pe mama de fiu, care 
i-a fostă singura singura bucuriă și sin
gura mângăere pe pământă. A aflată 
de bine ca pe cea dintâiu regină ser
bescă s’o ridice pe tronulă vacantă de 
500 de ani și după aceea s’o alunge din 
țâră ca pe cea mai comună făcătore de 
rele; din țera aceea, pe care ea a iu- 
bit’o așa de ferbinte și cu atâta since
ritate, pentru a cărei gloriă vibreză pănă 
și cea din urmă picătură din sângele ei, 
ceea ce mărturisescă faptele sale înde
plinite în dilele bune ca și 'în (filele cele 
din urmă, de grea cercare pentru ea. 
S’a hotărîtă în fine, ca pe cea dintâiu 
pagină a istoriei regatului de nou alcă
tuită sâ scrie întâmplarea fatală despre 
care vorbesce nu numai Serbia și Con- 
sistorulă din Belgradă, ci întrega lume 
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(Urmare.)

Domna cea râutăciosă 
Pismăreața ’mpărătesă 
Șciindă cumcă ea mâncase 
Din fetița cea frumosă 
Și maiulă și splina friptă, 
Ședea acum liniștită, 
Credându-se mai frumosă 
Și la toți mai drăgostosă. 
Voindă însă să se’ncreadă 
Merge astădl să se vedă 
Și pe-oglindă o întreabă:
— „ Oglinduță sciutore 
„De frumseță spunătăre, 
„Spune-mi mie adevărată 
„Prin ală tău graiu minunată 
„Cine’n țeră-i mai frumosă
Și la toți cea mai aleasă ?...“ 
Ear oglinda-i răspundea 
Cătră ea clicendă așa:
— „Precum mie ml-s’arată 
„Prin vedenie formecată 
„Tu ai fi cea mai frumosă 
„Și la toți cea mai aleasă, 
„Dâră peste șepte munți 
„Cu come de bradi cărunți

„La cei șepte omeni mici 
„Ce le clică: șepte pitici, — 
„Fata, mândra Albușică, 
„De mii de-orl e mai voinică 
„De mii de-orl e mai frumosă 
„Ca și tine ’mpărăteasă!...“ 
Domna când o audia 
Tare mi-se spăria 
Și sângele ’n ea ferbea, 
Inima’n peptă ’i sărea 
Totă mereu la feți schimba 
Când roșa, când înverda 
Apoi âr îngălbinea, 
Căci prea bine ea scia 
Că oglinda dreptă spunea... 
Și când ea se afla ’ndată 
De venătoră înșălată, 
Forte multă se năcăja 
Și ’n gândiri se cufunda, 
Mintea multă își frământa 
Ore cum s’o prăpădească 
Vieța să-io nimicească? 
Și multă nici că se gândi 
Pănă’n minte ’i plesni 
Ună mijlocă de-a prăpădi 
Pe mândra copila mică, 
Pe frumose Albușică!... 
Atunci ea să apuca 
Fața iute șl-o schimbă, 
Și așa mi se-’mbrăcâ 
Câtă ori cine să gândâscă,

— Nici prin minte să-i plesnească 
Că ea e împărătesă —
Ci că-i o negustoresă.
Și-așa gata cum era 
La drum iute ml-o lua,
Șepte munți în sboră trecea 
Până-’ndată și-ajungea
La casa cel oră pitici
Celoră șepte omeni mici!
Ea spre ușă se ’ndreptâ 
S’o deschidă-apoi cercă 
Der află atunci îndată
Cumcă-i bine încuiată 
Albușică mândră fată.
Ea la ușă tocăăi
Ear din graiu așa-i grăi:
— „Nu-i cumpăra boeresă
„Marfă bună și alesă
„Adusă din depărtare
„Și-o dau lesne, lesne tare!“ 
Albușică audindă
Si că cine-i nesciindă»
Capu-afară își scotea
Pe ferestra mititea
Și femeia când vedea
Astfelă blândă ’i cuvânta:
— „Bună diua dragă nană! 
„Ce marfă ai înnătramă?“
— „Marfă bună și curată 
„Ce-i în țeră multă cercată! 
„De mâtasă am curele

„Bune de încinsă cu ele !u 
Și cum asta o dicea 
Din năframă își scotea 
Curelușe strălucite 
Din mătase împletite. 
Albușică când vedea 
Ea în sine își dicea:
— „Muerea-asta de omenie
„Potă s’o lasă la min’ sâ vie !•... 
Atunci ușa descuia
Și ’n lăuntru o lăsă.
Streina ’n casă întrândă
O cureua întindândă 
pișe fetei cu glasă blândă:
— „Copiliță frumușea 
„Domne bine-’ți stă cu ea, 
„Las’ dragă eu să te ’ncingă 
„Cum se cade, să te strîngă!....“ 
Albușică fără frică
Se lăsa ca s’o încingă 
„Cum se caded să o strîngă. 
Er muerea s’apuca 
Cu cureaua o-’ncingea;
Și în mâni când își vedea 
Pe mare-a dușmană-a sa 
Așa tare ml-o strîngea 
Câtă feteța mai plesnea 
Nu putu nimică grăi 
Ci pe locă îngălbini, 
Resuflarea-i se opri 
Și ’naintea ei muri....
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cultă, și despre care va judeca atâtă 
presentulă câtă și viitorulă. Der odini- 
oră, când nu voră mai fi pe acestă lume 
nici judecătorii, nici părțile învrăjbite și 
interesele pămentescl și alte pretențiunl 
egoiste vor fi câștigată satisfacțiune, când 
pasiunile voră adurmi și când în fine 
vom sta cu toții înaintea tronului prea 
dreptului judecătorii, atunci pote și isto
ria lumei va enuncia cu liniștire și fără 
patimă sentința imparțială....

„Eu nu potti lua asupra mea res
ponsabilitatea nici unui pașă greșită și 
cu deplină liniște așteptă judecata pre- 
sentului ca și a viitorului, deși inima 
mea este torturată de-o rană nevindeca
bilă. Nici într’ună stată nu esistă lege 
seu foră judecătorescă pentru personele 
domnitore. Legile statului nu-i potă 
face responsabili despre faptele și lucră
rile loră; pentru ei nu se aducă legi; 
ei suntă responsabili numai înaintea con- 
sciinții, județului eternă și înaintea drep
tății. Și decă tronulă cuprinde cea mai 
înaltă posițiune în societate, atunci cu 
atâtă mai mare și mai grea este respon
sabilitatea acelora, cari ocupă acestă 
tronă.“

„Der fiindă că Maiestatea Sa regele 
Serbiei, Inaltulă meu bărbată, a aflată 
de bine a se supune judecății acelora, 
cari au căpătătă puterea dela densulă, 
cari în numele său pronunță sentința 
loră, cari depună în manile lui jură- 
mentulă sărbătorescă, că voru judeca 
numai după informațiunile cele mai bune, 
după consciința loră și după rigorea le- 
giloră, astfelă și eu mă învoescă să mă 
supună judecății loră. Nu esistă omă, 
cu atâtă mai puțină domnitoră, celă din- 
teiu chemată a apăra dreptatea și în nu
mele căruia se pronunță dreptulă și a- 
devărulă, nu esistă dică domnitoră care 
să dorescă ca judecătorii să păcătuescă 
în contra datoriei sale, ca să-și calce ju- 
rămentulă și să judece strîmbă în contra 
legii și a consciinții sale. Fără de dreptă 
nu pote esistă nici o societate și nici nu 
pote fi în interesulă domnitorului, ca să 
scadă înalta și sfânta chiămare a jude
cătorului. Și eu, care în totă vieța mea 
am avută ținta supremă să-mi facă da
toria, nu am causă să tremură înaintea 
judecății, să tremură în fața ăstor- 
felă de bărbați, cari suntă chiămațl 
să judece după lege în tote cele ce în 
societatea omenescă se consideră ca lu
cruri înalte și sfinte. Eu însă totodată 
sunt domnitore și regină și mă întris- 
teză, mă dore și trebue să plângă în su- 
fletulă meu, că am ajunsă pănă acolo, 
ca să mă presentă ca acusată înaintea 
judecătoriloră — eu care am dată probe 
așa de mari de abnegațiune față cu băr- 
batulă meu și de iubire față cu fiulă 
meu; eu care am înălțată cătră tronulă 
cerescă atâtea rugăciuni fierbinți când 
patria era în periculă. Lucrulă acesta 
cu atâtă e mai întristătorii pentru mine, 

cu câtă eu cu cea mai mare liniște su- 
fietescă potă susține, că n’am greșită 
niciodată nimică în contra datorinței 
mele și că în adevără nimeni nu va 
pute să’ml spună vre-o faptă, ori pu
blică, ori privată, ori familiară, care ar 
justifica bănuielile ce se ridică în contra 
mea. Intru adevără sortea mea e vred
nică de compătimită și ar trebui și din 
petră să curgă lacrimi — der eu nu ceră 
aici îndurare, ci dreptate.

„Tote acelea ce le-a aflată înălțatulă 
meu bărbată de bune pentru ună divorță, 
le-a scosă din două scrisori panslaviste. 
Maiestatea Sa ll-a aruncată în spinarea 
mea; der nimenea nu va pute dice, că 
ele cuprindă în sine recerințele acele, 
cari, pe basa legiloră civile ori a cano- 
neloră bisericescl, ară pute forma destulă 
materială pentr’ună divorță....

„In prima scrisore de acusare nu se 
aduce nici o causă de despărțire; într’a 
doua se enumără ce-i dreptă câte-va 
der acele nu suntă nici destulă de seri- 
ose, nici nu potă trece în categoria cau- 
seloră, pe basa cărora s’ar pute face 
divorțulă. De altmintrelea în sensulă con
tractului , ce l’am încheiată cu bărba 
tulă meu rege, mie îmi compete dreptulă 
să țină pe copilă la mine.

Maiestatea Sa nu avea dreptulă să 
nimicescă contractulă, cu atâtă mai ver- 
tosă, cu câtă acesta a fostă opera mâ- 
niloră sale și eu numai silită de împre
jurări l’am subscrisă. Demnitatea de re
gină și ambițiunea de mamă nu m’au 
iertată să dau pe fiulă meu în mânile 
d-lui ProticI, pe care l’am scosă afară 
din casa mea; decă n’așă fi făcută și 
n’așă fi simțită astfelă, așăfi fostă vred
nică de osenda lumei întregi.

(Va urma).

Papa și catolicii cennanl.
Catolicii germani au ținuți! a- 

nulu acesta o mare întrunire la 
Freiburg, unde s’a. luată între al
tele următorea resoluțiune:

1. Adunarea generală esprimă din 
nou convingerea, că restabilirea suv.era- 
nităței teritoriale a sfântului scaună este 
o necesitate indispensabilă pentru inde
pendența lui și pentru deplina libertate 
și independință în guvernămentulă bise- 
ricei, și că orice putere mirenă instituită 
de Dumnezeu lucreză în adevăratulă său 
interesă și pentru restabilirea ordinei so
ciale sdruncinate, decă sprijinesce din 
tote puterile pretențiunile ridicate de 
sfântulă părinte.

2. Adunarea generală regretă în spe
cială măsurile cele mai nouă ale guver
nului italiană contra sfântului scaună, 
și înainte de tote disposițiunile proiec
tului pentru ună nou codă penală ita
liană, care atacă drepturile scaunului a- 
postolică, și se alătură cu totulă la scri- 

sorea episcopiloră întruniți la Fulda că
tră sfântulă părinte datată la 29 Au
gustă a. c., esprimândă în acelașă timpă 
cea mai căldurosă mulțămire înaltului 
episcopată pentru acestă puternică ini
țiativă întru sprijinirea sfântului scaună.

3. A 35 Adunare generală a cato- 
liciloră din Germania esprimă cea mai 
intimă mulțumire pentru deosebita căl- 
durosa primire ce a făcută Emin. Sa 
papa Leo XIII peregriniloră germani cu 
ocasiunea ducerei loru la Roma.

SCmiLE DILEL
9

La adunarea generală a Reuniunei 
Gustav-Adolff ce s’a ținută dilele aceste în 
Halle, episcopulă Teutsch a dăruită pre
ședintelui Societății ună prețiosă pahară, 
în numele tinerimei din Sebeșulu-săsescu.

* * *
Precum se scrie din AiudH, aduna

rea comitatensă de tomnă a comitatului 
Alba-inferioră, probabilă că se va des
chide în prima jumătate a lunei Octomvre. 
Piua însă nu e fixată.

* * *
Mișcarea comercială a României cu 

Spania în cele șese luni dela începutulă 
anului 1887 a fostă următorea: S’au im
portată în România mărfuri spaniole re- 
presentândă o cantitate de 2 tdne și o 
valore de 4,052 lei. S’au exportată în 
Spania 3,957 tone de mărfuri române, 
representândă o valore de 419,156 lei.

*
* *

Celă din urmă onorară ală medi
cului Mackenzie, care l’a primită dilele 
aceste, este de 6300 mărci. Elă a pri
mită onorarulă acesta pentru-că a pe- 
petrecută încă patru dile după mărtea 
lui Friderică în Friedrichsruhe. Elă pen
tru aceea a primită așa de târdiu onora
rulă acesta, pentru-că n’a voită să răs
pundă la provocarea, decă asta este cea 
din urmă pretensiune a lui?

$
* *

La 4 Septemvre d. Gladstone a ți
nută în Wrexham ună lungă discursă, 
în care s’a ocupată și despre Austro- 
Ungaria. Etă cuvintele ce le-a disă la 
adressa monarchiei nostre:

„ScițI, că la împărțirea Poloniei, 
Galiția a fostă dată Austriei. N’am a- 
vută adesea ocasiune să vorbescă cu 
multă satisfacțiune despre politica Aus
triei, totuși am aflată, și acesta cu o 
mare mulțumire, că nu de adl seu de 
ieri, ci de mai mulțl ani, Austria a a- 
cordată Poloniloră din Galiția o mulțime 
de măsuri administrative independente. 
De aceea Austria a apucată înaintea 
Engliterei prin libertățile ce a acordată 
Poloniloră.' Și care a fostă consecința ? 
Am cetită în acești din urmă timpi totă 
ce s’a scrisă în acestă privință, și am 
constatat, că toți autorii suntă de părere 
că poporațiunea Galiției, care pănă aci 

era ostilă monarchiei, a începutîî acum 
a se apropia multă de densa".

Corespondența „Gazetei Transilvaniei.11 
Brașov», 31 Augustă st. v.

Ca Română îmi place să mă inte- 
reseză de ori ce pasă, ce-lă face popo
rală meu; îmi place să privescă la pro- 
gresulă lui pe tote terenele, der mai 
multă îmi place a mă străcura și eu pe 
ici pe colo prin societățile românescl 
conlucrândă cu frații mei după câtă îmi 
permită slabele mele puteri. îmi place 
să mă interesază de tote, der mai 
multă îmi place să cunoscă modulă 
cum trăesce Română cu Română, c’ună 
ouvăntă vieța socială care singură e do
vadă despre puterea și consolidarea unu 
poporă.

Sciința e o putere nivelătore cu ală 
cărei ajutoră putemă aduce poporele la 
unulă și acelașă nivelă de cultură, sciin
ța e arma de căpeteniă în lupta pentru 
existință a unei națiuni; vieța socială în
să este oglinda, în care fiecare poporă 
pote ceti durata și feliulă viitorului 
său.

Decă este vorba de vieța socială, e 
lucru învederată, ca să o caute omulă 
mai întâi acolo, unde e societatea mai 
mare, în centre, în orașe, cum este de 
pildă orașulă nostru.

Credă că n’ar fi nici inoportună 
nici nefolositoră, de a vorbi și despre 
vieța socială a Româniloră din Brașovă, 
unulă din centrele nostre de frunte ro
mânescl. Pănă ce însă va apăre o cri
tică în ceea ce privesce socialitatea nos- 
tră, eu voiu să atingă numai o lăture a 
ei, ce am observat’o cu ocasiunea petre
cerii mele mai îndelungate aici în vera 
acesta.

Fără îndoielă, că în contactulă so
cietății jocă ună rolă principală tineri
mea, mai alesă aceea parte a ei, care 
prin cultura și aspirațiunile sale formeză 
așa dicendă avantgarda tuturoră între- 
prinderiloră pe terenulă socială.

Am convenită și eu cu o mulțime 
de tineri români de acestă categoriă, mai 
alesă cu tineri universitari, venițl pe 
timpulă feriiloră la familiile loră, și m’am 
convinsă cu multă bucuriă, că între dân
șii domnesce ună spirită bună și acce
sibilă pentru adevăratulă progresă ală 
societății. Am văclută o frumosă ple
iadă de tineri români deștepțl, plini de 
iubire și recunoscință față cu societatea 
în sînulă căreia au crescută, pătrunși de 
sentimente adevărate românescl și ar- 
d.endă de dorulu de a lucra pentra bi
nele națiunei lor, i-am văclută și ml-am 
disă: Acești tineri trebue să fiă încura- 
jiațl printr’o căldurăsă îmbrățișare din 
partea societății, căci ei suntă antepos- 
turile viitorului. Dâr se vede, că bine 
a disă cine a disă, că „nimenea nu-i 
prorocă în patria sa.

Ea atunci josă o lăsa 
Și din gură-i cuventâ: 
— „Acum fi tu mai frumosă 
„Și în țeră mai alesă! !“ 
Și cum asta o dicea 
Multă ea dău se bucura 
Vădendă chiar cu ochii săi 
Că-’i mortă dușmana ei!... 
Aci apoi o lăsa 
Eră ea se depărta 
Cătră casă se-’ndreptâ....

Sera se apropia.... 
Multă vreme nici trecea, 
Pănă și cei omeni mici 
Cei voinici șepte pitici 
Lucrulă pentru adl îșl lasă 
Si vină veseli cătră casă.» , 
Der vai! cum se spănară 
Când în casă toți intrară 
Și pe mândra Albușică 
Fata loră cea frumușică 
Josă pe vatră o afla 
Mortă der totă frumușea, 
Căci deși densa murise 
Deră fața nu ’i perisă, 
Ci tot mândră că era: 
Albă ca și alba nea;... 
Lângă ea ei s’adunară 
De josă susă o ridicară 
Șl-o cătară șl-o cercară

Pân’-aflară că-i încinsă
Și-’n curele greu ’i strînsă.
Atunci iute s’apucară,
Și cureua i-o tăi ară,
Și oh, câtă se bucura
Când cu ochii ei vedea
Că începe-a se mișcă
Semne de vieță da,
Și multă timpă nici că trecea
Pănă viă er era!....
Apoi ea le povesti
Cum veni le ea aci
O muere blăstămată
Cu-a ei marfă necurată.
Și-’n ce chipă o-a înșelată 
Si ’n lăuntru o-a lăsată,
Eră când o a încinsă
Așa tare o-a strînsă
Câtă îndată josă pică
Și mai multă nu răsufla!....
Cei pitici cum audiră
La aceea se gândiră
Că muerea blăstămată
N’a putută să fie altă
Decâtă reua împărătesă
Maștera răutăciosă
Care așa s’a îmbrăcată
Pe fetiță de-a’nșelată.
Acum ei o sfătuescă
Și mai multă o dojenescă
Că mai multă să nu mai lasă

Chiar pe nime’n a loră casă 
Căci urîta’mpărătesă
Cu-on ce preță ar vrea să fiă 
Rece’n gropă, der nu vie!...

Pismăreța 'mpărătesă 
Cum ajunse er acasă 
Spre oglindă se’ndreptâ
Și voiosă o’ntrebâ:
— „Oglinduță sciutore 
„De frumseță spunătore 
„Spune-acum adevărată 
„Prin ală tău graiu minunată 
„Cine’n țeră’i mai frumosă 
„Și la toți mai drăgostosă?...“ 
Er oglinda’i răspundea 
Cătră ea dicendu așa :
— „Precum mie mi-s’arată 
„Prin vedenie fermecată 
„Tu ai fi cea mai frumosă 
„Și la toți mai drăgostosă, 
„Deră peste șăpte munți 
„CoperițI de brad! cărunți 
„La cei șâpte omeni mici 
„Ce le clică șepte pitici 
„Frumușica Albușică
„De mii de ori e mai voinică, 
„De mii de ori mai frumosă 
„Decâtă tine ’mpărătesă

Domna când o audia

Totă, totă ’ncremenea
Nu se mai putea mira
Cum de ea s’a înșelată,
Albușică de-a’nviată!...
De mâniă ea turba
Părulă totă îșl despletea,
Totă mereu la feți schimba,
Când roșea când înverdea
Apoi er îngălbinea!...

Apoi mi-se apuca
Noptea mintea’șl frământa
Doră pote să găsescă
Vre-ună dramă cum șă prăpădescă
Pe fetița frumușică
Pe plăpânda Albușică.
Și gândindă ea și afla
Ună dramă bună, cum ar putea 
Pe fetiță s’o înmoiă
De vieță s’o despoiă.
Dimineța se scula
Și îndată s’apucâ
Folosindă lucrări drăcescl
Măestrii vrăjitorescl
Și-ună frumosă peaptănă făcea 
Care-așa mi’lă fermeca,
Câtă cu elă de-a peptena
Părulă mole de argintă
Ală fetiței cu chipă blândă
Capulă să-i învenineze
Și vieța să-i scurteze. (Va urma.)
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Indiferentismulă care bântueși soci
etatea nostră brașovenă, mai alesă de 
ună timpă înedee, șl-a arătată tristele 
sale efecte și față cu tinerimea nostră 
academică.

Sâmbăta trecută am asistată și eu 
la o petrecere, pe care au aranjat’o ti
nerii academici pentr’ună scopă filantro
pică. M’am dusă acolo în așteptarea, 
că voi găsi o societatea, numărdsă, căci 
mi se părea forte naturală, că tinerimea 
să întrunescă pe toți amicii ei și ’ml di- 
ceamă, că nimeni nu pote să fiă decâtă 
amiculă ei. Fusesemă cu o săptămână 
înainte la o petrecere analogă aranjată 
de studenții Sași și acolo văcțusemă 
multă lume. De ce Românii să fiă mai 
pe josă decâtă sașii, când e vorba de 
a îmbrățișa cu căldură pe studenții loră ?

Cu asemeni cugete întrai în sala 
Hotelului Nr. 1. Insă ce desamăgire ? Pe 
tinerii îi vedeamă, der pe amicii și pro
tectorii loră nu’i zăriamă nicăirl. Puțini, 
cari urmaseră învitațiunel, păreau jenați, 
că numărulă loră nu întrecea pe acela 
ală tineriloru.

Nu de petrecere ml-a fostă, nici 
chiar atâtă de scopulă ei de binefacere, 
cât mai multă m’a întristată ideia, că 
societatea românescă ‘de aici se portă 
cu pre multă nepăsare față cu tineri
mea ei.

Așa să fiă ore în adevără ?
Ași dori mai bine să găsescă o altă 

causă pentru slaba cercetare, căci ar fi 
tristă decă legăturile dintre tinerime și 
dintre societate s’ară fi răcită așa de 
midtă. Acesta ar însemna nu că pro- 
gresămă, ci că regresămă!

Der a regresa nu voimă și de aceea 
am speranță, că la altă ocasiune publi- 
culă română brașovenă va îndrepta ce a 
stricată acum prin nepăsătorea sa absen- 
tare dela petrecerea studențiloră noștri.

Statua lui Mironn MM.
Statua lui Mironă Costină,

cum i------
și după cum 
colo, ar ț

tre ca1

„____ - • după
afirmă bărbați cunoscători de artă 

_ m cetim ă în cliarele de din- 
pute face onore ori căreia din

ți c capitalele Europei. Ea representă o 
perfectă lucrare de artă; este făcută din 
bronză și are o înălțime de 3 metri și 
20 cmetri, der pe lângă totă colosalita- 
tea ei, cum se esprima mai dăunăcll dia- 
rulu „Le Temps14, statua presintă ună 
totă perfectă , armonică și proporțio- 
nată.

Nemuritorulă cronicară are la picio- 
rele sale volumele în folio ale manuscrip- 
teloră sale de istoriă și ună pergam.enă 
pe care e scrisă lapidara și minunata lui 
declarațiune despre originile romanice 
ale poporului nostru: „Stă der nume
le celic vechiu de Romanii ca unic temciu 
ncclătitu.

In mâna dreptă, Mironă Costină ține 
ună condeiu și în stânga ună hrisovă 
rotogolă dela care atârnă sigilulă dom- 
nescă ală lui Duca Vodă. Forte nime
rită este aerulă meditativă și ceva me
lancolică ală fisionomiei cronicarului. S’ar 
pute dice, că este cea mai reușită statuă 
ce are România. Piedestalulă statuei este 
lucrată din petră dela Bușteni (în Ro
mânia).

Numai puțină au să admire privitorii 
acestei statuefrumseța rară a celoră două 
table de bronză — basă reliefuri, — cari 
represintă două episdde din cele mai 
interesante din vieța lui Mironă Cos
tină.

Pe una din aceste table e represen- 
tată arestarea lui Mironă în luna lui De
cemvrie 1691 în casa sa din sătulă Băr- 
beștr, actualminte BrăniștenI din distric- 
tulă Romană. — Pe câud soția sa se 
afla mortă pe pată și jăluită de Mironă 
și copii lui, vătafulă de păhărnicei Macri 
întră cu mai mulțl soldați în odaia unde 
era morta, arătândă lui Mironă Costină 
porunca lui Const. Cantimiră Vodă d’ală 
aresta, fiindă acusată de trădare. — A- 
tuncl unulă din soldați pune mâna pe

Mironă Costină, der cu expresiune de 
disgustă șia silnici pentru acestă faptă; ] 
ună altă soldată însă îi șoptesce la ure- i 
che, ca să se dea de bună voe prisoneră 
și arătându-i spre ferestră la câmpă, îi 
dise: „Acolo vei găsi ună cală, încale- 
că’lă și fugi la mănăstirea Nemță, care 
este ocupată de armata leșescă (polonă) 
și unde vei fi scăpată? Costină respinge 
cu dispreță acestă propunere și răs
punde :

„Eu nu fugă ; ceră să fiu dusă la 
curtea domnească ca să mă judece și 
decă sunt vinovată să-mi iau pedeapsa14. 
— Costină simțindu-se cu desăvârșire ne
vinovată, nu avea de ce se teme. — In 
acestă momentă sosindă copii lui lângă 
cadavrulă mamei loră, fiulă lui celă mare 
voeșce să scoță sabia pentru ca să a- 
pere pe tată-său de arestare; acesta îlă 
opreșce, asigurându-lă, că n’are nici o 
frică. Și pe când se petrecă aceste scene, 
ună altă soldată ală vătafului de păliăr- 
nicei stă aplecată spre mdrtă închinân- 
du-se la icona de pe pieptulă ei.

A doua tabelă represintă sala tro
nului lui loanii alii III de Polonia, unde 
Mironă Costină se află în robiă. Elă 
învățase atâtă de bine limba poloneză, 
încâtă făcea versurile cele mai frumose. 
Regele Ionă șede pe tronă, înconjurată 
de demnitarii curții și în apropiere de 
dânsulă și cei doi metropolițl prisonierl, 
toți ședândă pe scaune, pe când Mironă 
stă în piciore în fața regelui și recitează 
versurile sale, care au mișcată atâtă de 
multă pe rege încâtă acesta a grațiată 
pe Costină, dându-i libertatea. Toți as
cultă în atitudini diverse, forte neme- 
merite, cum Mironă Costină ceteșce fru- 
mosulă său poemă în versuri poloneze, 
despre istoria și mai alesă despre origi- 
nele romane, latine a neamului nostru. 
Acestă forte reușită basso-reliev este 
sinteza cea mai strălucită a semnificațiu- 
nei lui Mironă Costină, pentrucă elă 
este celă mai gloriosă apostolă ală lati- 
nităței poporului nostru.

Pe celelalte două laturi ale piedes
talului statuei, care este lucrarea meri- 
tosului arhitectă română, d. Gabrielescu, 
va fi câte o inscripțiune. Pe o mare 
placă de bronză încoronată cu armele 
moderne ale României, stă scrisă :

Lici Maronii Costing 
1633—1691 

Națiunea română recunoscStore.
Apoi mai josă vină numele princi-- 1 « ---V

că Joi, pe la ora 1 și 50 m. catra episcopulu Strossmayer cu 
fiindă cerulă puțină norosă, fără observarea, ca a luatu la cunos- 

" " cința cu cea mai mare surprin
dere telegrama episcopului trimesă 
lalaniversarea din Kiev. Monar- 
cbulu măniatu qise: „N’ai fostu 
la'minți! ai fostu bolnavii! Acesta 
este o fapta în contra monarchiei, 
în contra bisericei d-tale! “ Stross
mayer răspunse: „Maiestate! con- 
scința mea e curată. “ Cei de 
față au fostu consternați de ati
tudinea episcopului. Strossmayer 
s’a escusatti după amecji că din 
cause de sănătate nu p6te lua 
parte la prâncjulu curții, și a ple
cată din Belovar. Asemenea au 
făcutu și episcopii Hranilovici și 
Pasilovicl. Strossmayer a cerutu 
audiență la prințulă. de cordnă, 
care înse nu i s'a datu.

Cătră clerulă catolicii a cfisb 
Maiestatea Sa.- „Suntu convinsă 
că vă ve-țî cunăsce în totdeuna 
și vă veți împlini datoria ca ade- 
vărațl preoți ai bisericei catolice, 
precum și ca fideli cetățeni ai ță- 
riloră corănei mele ungare, ce 
suntu legate deolaltă nedespăr
țită. “

Cătră greco-orientali a 4isQ: 
Mă bucură că-mi esprimați ali- 

Voiu lua și pe bi-

ești scrie,
p. m.;
să plouă, (ca și din senină) s’a produsă 
ună trăsnetă puternică cam în cen
trală comunei Ploescl; fulgerată a 
apărată la răsărită și căcjendă la pă- 
mântă în apropierea stațiunei telegrafo- 
poștale, lumina lui a trecută printre doi 
pietrari aflațl în lucrarea pavagiului din 
capulă unei strade, cari în acelă moment 
s’au crezută că voră rămâne morțl pe 
locă. De aci, spună ei, că au vădută 
lumina apucândă în susă spre apusă. 
Aceeași lumină a înspăimântată în tre
cerea ei electrică și, pe omenii casei 
unui altă locuitoră. In fine detunătura 
trăsnetului s’a audită eclatândă cu totă 
tăria ei la depărtare, în partea de apus, 
și puțină spre medă-năpte, fără a se sci 
unde a produsă lovirea.

Carmen Sylva și victimele marii.
In comuna "Westerland din insula 

Sylt se află ună mică cemiteriu în care 
se îngropă victimele mării, ale căroră 
cadavre, fără nume și necunoscute, suntă 
aruncate la țărmuri de valurile mării. — 
Carmen Sylva, Regina României, pe tim- 
pulă petrecerei sale din vâra acesta în 
însula Sylt, a avută frumăsă ideă de a 
dedica o petră comemorativă pentru a- 
cestă cimiteră ală necunoscuteloră vie- 
time ale mării. Cu privire la desvălirea pirea fidela. . _
acestui monuments se comunică acum serica greco-orientala și pe credin- 
din Westerland următorele: cioșii sei din statele mele totdeuna

„La 21 Augustă s’a luată solemnă scutu dovedindu-le bunăvoință, 
în primire petra comemorativă, dedicată Speru că și de aici încolo ca și 
de regina României micului cimitiru ală pană acuma vă ve-țl arăta demni 
celoră fără nume pe care marea puter- prin atitudinea vostră leală pa
nică îi aruncă pe mală. Mai totă co- triotică.“ 
muna și toți visitatorii băiloră au ve- Haag , 10 Sept. Starea senă- 
nită la acestă actă. Directorulă băiloră tații Regelui este desperată. Sta- 
a pronunțată nisce cuvinte căldurose tele generale au primitu în șe- 
despre ideia frumosă a reginei, despre dința comună legea de tutoratu 
iubirea, de care a fostă cuprinsă dspele pentru princesa de COrdnă. 
regală 'pentru acestă locală mică, ce a- 
desea ne pune pe gânduri. Regina a vi- 
sitată acestă locașă ală celoră fără pa
trie și a împodobită mormintele isolate 
cu cele mai frumose flori.

Elă a cetită poesia lui Rudolf 
Koegel: „Patria celoră fără patrie44 ală 
cărei ultimă versă Regina l’a alesă ca 
inscripțiă pe petră. După acestea direc
torulă, în numele fondatorei regale, a 
predată petra în posesia comunei Wes- 

I^erland. Dedicația reginei este: „Czt 
’ânduliî la veduvele și orfanii depărtați,

dedici o, poesia predica- 
corului Koegel „Patria celoră fără de 
patrie“, pusă într’o capsulă de aramă, s’a 
riditd in fundamenta. Poatra de granitd 
e do o ferma prea frumosa așezata în 
fața porții do întrare la oapOtufe oimiti- 

™Uin aceea di directorul^ băiloră a pri

mita o depeșă din casteluta Belești în Sinaia deV regina Bomăniei c— 

transmise 
gurărn.

mușină în Blașin și redactors ală «iei 
literare Musa Română,u îșl Cnrsulu Ia bursa de Viena

™ celebra Duminecă”în 4 (16) Septemvre din 12 Septemvre st. n. 1888.

a. c. cununia sa cu domnișdra life™ de am^ . . . . . . .
j? • + a: oUo n I Otilia Brendușianu, fiica d-lui advocată £mprumutulft căiloră ferate ungare . scripțiunl, ținere de conferințe și a Brendușianu în biserica catedrală Âmortisarea datoriei căiloriî ferate de

semenea a isbutită să adune o sumă su- Dr. L Brendușianu, m (i_ma enusxune) . ,.
ficientă de bani pentru a realiasa acestă din pâreche din parte-
frumoși statuă, piarcle de dmcoio spun urări do fericii.
Că în totă timpulă Câtă a fostă espusă ne ceie m 
acestă statuă în BucurescI, d-lă Urechie, -------------
cu o stăruință ce întrece ori ce laudă, rni1TnrfT) WIPU
stetea diua întregă lângă statua lui Mi- SCIBÎ TELEGRAFICE.
«snlica mulțimei de visitatorl episo- BelOVar, 13 Septemvre. Gro- 

a esplica V „QCC.nd.x apAstă /avă sensațiă a produsu ne mai Imprumutulă cu premiulă unguresctl
dele marcante ce le representă aedsta zava seubd F episcopului LosurilepentruregulareaTiseișiSe-+vie+a marelui si nemuritorului pomenita dojenire a episcopului ..............................

statuă d ț Strossmayer cu ocasiunea prnnirei Renta de hârtia austriacă ....
clerului' catolicii din partea mo- Renta d^ ;
narchului. După ce Maiestatea ba 
a vorbită cu cardinalulu Mihailo- 
viei, s’a adresatu mai de departe

ronă Costină ținândă conferințe pentru 
a esplica mulțimei de visitatorl episo- 

statuă din vieța marelui și nemuritorului 
patriotă moldoveană.

Intemplărî diferite.
Fenonienu. „Democratulă41 din Plo-

DIVERSE.
Pușca Lebel. Ministrulă francesă de 

răsboiu, Freycinet, a dispusă să se mai 
cumpere 300 mașine pentru fabricarea 
pușcei Lebel, așa că la 1 Novembre voră 
funcționa 8200 mașine de felulă acesta; 

în Saint-Etienne, 2000 în Chatelle- 
și 1200 în Tulles. Aceste trei fa- 
voră furnisa la începutulă iernei 
pusei pe <}i. 580,000 pusei de re-

5000 
rault 
brici
1600
petițiă de 8 m. m. calibr.i se întrebuin- 
țeză deja, seu stau gata în arsenalurl. 
Producerea cartușelorii merge și mai re
pede ; acum pentru fiăce pușcă suntă gata 
5000 de cartușe. La 1 Novembre se vor lua 
tote puscile de modelă din 1874 dela

care-’șl
salutările pentru serbarea inau-

Cununia.
Iacobu Mureșianu, profesorii de

știrea activă și după ce voră fi gata 
1,200,000 pusei, se va schimba la 1 A- 
prilie și armamentulă milițiiloră.

CursuIA pietei Hrasovu•
din 13 Sep temvre st. n. 1888

Bancnote românescî Cump. 9.48 Vend. 9.52
Argintă românescă • n 9.40 „ 9.45

I Napoleon-d’orI . . ■ n 9.63 „ 9.65
Lire turcescl . . • n 10.90 „ 10.95
Imperiali .... 9.90 „ 9.95
Galbinl .... 5.70 „ 5.72
Scris, fonc. „Albina11 67o ,, 101- „

n n n 5°/o n 98-- n 98.50
Ruble rusescl • • H 122- „ 123—
Discontulă . . • 67 8°/o pe ană.

Âmortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostii ungare (2-a emisiune) . .

Âmortisarea datoriei căiloră terate de 
ostii ungare (3-a emisiune) . .

Bonuri rurale ungare.........................
Bonuri cu clasa de sortare . . . .
Bonuri rurale Banată-Timișă . . 
Bonuri cu ci. de sortare .... 
Bonuri rurale transilvane .... 
Bonuri croato-slavone.........................

100.60
91—

146.50

97.80

113.25
105—
104.75
104.75
104.50
104.40
104—

100—
130.25

126.51
81.70
82.45

110.70

Editorti și Redactorii responsabilii:
Or. Aurel Mureșianu.
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Picăturile de stomachu MARIAZELLER,
care lucră escelentâ în contra tuturora boleloru de stomachu.

Neîntrecute pentru lipsa de apetită, slăbiciunea stomachului, res- 
pirațiunea cu mirosă greu, umflare (venturi), răgăelă acră, colică, ca- 
tară de stomachă, acrelă, formarea de petră și năsipă, producerea esce-. 
sivă de flegmă, gălbioare, greață și vomare, durere de capă (decă provine 
dela stomachă), cârcei la stomachă, constipațiune seu încuiare, încăr
carea stomachului cu mâncări și băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
ficată și de haemorhoide. — Prețulă unei sticle dinpreună cu pres- 
criereade întrebuințare 40 cr., sticla îndoită do mare 70 cr.

Espediția centrală prin farmacistulă
Carl Brady, Kremsier (Moravia.)

Picăturile de stomachă Mariazeller nu suntă ună remediu secretă. 
Părțile conținătore suntă arătate în prescrierea de întrebuințare, ce 

se află la fie-care sticlă.
■Veritaloile se află mai în tete farmaciile.

Avertismentul! Picăturile de stomach'd Mariazeller se falsifică și se imiteză de 
multe ori. — Ca semnă, că snntu veritabile, servesce învelitorea roșiă provedută cu 
marca de protectiime de mai snsă, și afară de acesta pe fiecare prescriere de în
trebuințare, ce se află la fiecare sticlă, trebue se fie arătată, că acâsta s’a tipărită 
în tipografia D-lui H. Gusek în Kremsier.

Veritabile se află: Brașovu, farmacia Franz Kellemen, farmacia la „Biserica Albă“; 
farm. I. Goos; farm. Iul. Hornung; farmacia F. Iekelius’ W-we; farm. K. L. Schuster. 
farmacia Heinrich G. Obert', farmacia Ed. Kugler la „Higiea1.

Băile Tușnadu: farmacia Alex. Dobay. Colialmă: farm. Ed. Melos, farmacia Jii. 
Wolff. Feldidră: (Marienburg), farm. Wil. Schneider. Făgărașu: farm. v. Bildner, farm. 
Hermann Sz. Szt. Gyorgy: farm. Val. Beteg, i&rmBarabâs Fer. 13,52—26

A vist d-lort abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de 
pe fășia sub care au primită diarulu nostru până acuma.

Administra^ „Gaz. Trans.“

DOI ȘCOLARI
se primescă într’o familia germană 
cu totă întreținerea (costă și cuar- 
tiru), unde voră fi cu cea mai 
mare consciențiositate suprave- 
ghiațl și pentru învățarea lecțiiloră.

Informațiuril la Administrațiu- 
nea „Gazetei Transilvaniei*’.

147,3-3

PIP' Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“ 
ă 5 cr. se potiî cumpera în 
tutungeria I. Gross, în libră
ria Nicolae Ciurcu și Al 
brecht & Zillich.

_ Se caută unu instructori
liă distinsă din Brașovu. Se cere cunoscința limbei române, germane 
și încâtva a limbei francese. Voru fi preferiți studenții români, și 
mai alesă aceia, cari suntă și musicalî. Instructorulu va ave totă 
întreținerea, cvartiru, mâncare, încălcată, luminată etc.

Tinerii cari dorescă a ocupa acestu postă de instructoră să se 
adreseze la d-lă Koeniges, strada Furcoiei nr. 72. 146,3—2

Sosirea $i plecarea tartra și uostelorn în Bragovo.
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovii la Pesta:
Trenulă de persone Nr. 307: 7 ore 10 de minute sera.
Trenulîi mixtă Nr. 315: 4 ore 10 minute dimineța,

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
Trenulîi accelerată Nr. 302: 5 ore 37 minute dimineța, 
Trenulîi mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după amedi.

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

Trenulîi de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amecjl.
Trenulîi mixtîi Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

Se deschide abonamente pre annlu 1888
la

77

AMICULU FAMILIEI, piară beletristicii și enciclopedică-literară— cu ilustrațiunl.— Cursulu XII. — Apare în 1 și 15 c|i 
a lunei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiunl frumdse; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
— mai departe tracteză cestiunl literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Românilorft de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiunl din patriă și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totă nisuesce a întinde tuturoră indivicjiloră 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregu 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 ilustrațiunl. — Cursulă XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 272— 3 '/2 oble; și publică portretele și biografiile archiereiloru și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiunl, — mai departe articlii din sfera tuturoră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
tori și diverse ocasiuni, mai alesă funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literarl; și în urmă totă soiulă de a- 
menunte și scirl 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.

Colectanțli primescă gratlsu tetă altt patrulea esemplară.
l^wsMerl de pr®laă se gratisu ®ri-cni cere.

W A se adresa Sa „CANCELARIA NEGRUȚU“ în Gherla—Sz-ujvăr.—Transilvania.

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 Silași. (Op complet). 
Broșura I. U. și UI. Prețulă broș. 
I. U. câte 40 cr. — Broșura IU. 30 cr. 
Tote trei împreună 1. fi.

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

Barbu cobzariulă. 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 omă 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 craiulu codrului. Baladă 
de Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.

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

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

Branda seu Nunta fatală. Schiță

--------------------

Totti de aci se mai potft procura și următorele cărți din editura propria:
:>s>-

li
ii

din emigrarea lui Dragoșu. Novelă is
torică națională. Prețulîi 20 cr.

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

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

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

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

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

Petulantuliî. 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.

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

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

Biblioteca Sătenului Românii. Car
tea I, H, 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 economia, 
industriă, comerciu și chemiă. Pretulîi 
50 cr.

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

îndreptară teoretică și practică pen
tru învețămentulă intuitivă în folosulă 
eleviloră normali (prepar'andiall), 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 mSsura 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 Români. 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 NăsSudă. — 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 
— cuprindendă composițiunl de totă 
soiulă de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința 
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cu multă folosă de cătră preoți, învă
țători și alțl cărturari români. Prețulă 
1 fi. 10 cr.

Nu me uita. Colecțiune de vier
suri funebrall, 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.

I

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarulu sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericescl 
forte frumoșii 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

Miculu mărgăritarii sufletescii. 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.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria 
a Născetorei 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. Isusfl Christosu. 
Prețulă unui esemplară legată și spe
dată franco e 15 cr.

I
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Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.


