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ISTovi atcnamen-tă

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu I Octomvrie 1888 st. v. se deschide nou 

abonamente la care învitămu pe toți amicii și spri
jinitorii foiei nostre.

Pretulu abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria:
pe trei luni 3 fl. 
pe ș6se 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 vor! abona din nou, 
s6 binevoescă a scrie adresa lămurită și 
a arăta și posta ultimă.

Administraținflea „Gazetei Transilvaniei".

Brașovu, 19 Septemvre v.
Din incidentul! representa- 

țiunei, ce au adresat’o guvernului 
proprietarii unguri din Ardealu 
în cestiunea răscumpărării rega- 
liiloră, organulu stângei estreme, 
„Egyetertes“, face nisce aprețiări, 
cari merită luarea aminte a tutu
ror! celor! ce se intereseză de 
sermanulă Ardealu. Ele ilustreză 
în mod! bătătoru la ochi și es- 
pectorările șoviniste de mai deu- 
năȚile ale lui „Pești Naplo.“

Etă ce scrie numita fdiă în 
numărulîi său de Sâmbătă sub tit- 
lulu. „Ardelenii și răscumpărarea 
regaliilor!*.

„Ardelulu este copilul! vitregă 
al! guvernului. Guvernul! lui 
Tisza, de vre-o patru-spre-Țece anî 
de când e la cârmă, l’a năpăstuit 
ne’ncetatu. Numai atunci s’a gân
dită la el! când au fostă alegeri 
de deputațl. S’a folosită de stra
nia împărțire a cercuriloră elec
torale, ca aderențiloră săi rămași 
fără mandată să le câștige man
date în Ardeală, seu să aducă în 
dietă asemeni omeni, a căroră a

legere în alte părți n’a reușită seu 
a fostă chiar imposibilă. “

„Alegerile din Ardeală au de
venită vestite în totă țera. Pe ser- 
manulu poporă l’au coruptă cu 
bani, cu rachiu și cu carne de 
oiă. Pe aceea parte a poporului 
însă, care s’a opusă unoră asemeni 
mijlăce menite a cumpăra sufle
tele, de multe ori au terît’o cu pu
terea brachiului la urnă,“

„Ardelulu este der represen- 
tată în dietă aprăpe esclusivă cu 
guvernamentali. Poporulă con- 
strînsă la mamelucismă, ar fi fostă 
în dreptă să aștepte dela guvernă 
celă puțină, ca după ce odată i-a 
confiscată libertatea politică, celă 
puțină să facă ceva pentru bună
starea lui materială44.

„Der nici atâta n’a făcută. Aci 
se jertfesce Ardealulă pentru in
terese mai înalte ale țării, cum s’a 
întâmplată în afacerea convențiu- 
nei comerciale cu România, aci 
se dispune asupra lui în deplină 
neînțelegere și necunoscință a re- 
lațiuniloră locale vătămându-i-se 
condițiunile de esistență. Fiecare 
Maghiară cunăsce importanța po
litică a Ardealului și inima lui 
vede cu adâncă compătimire lupta 
acea grea și primejdiosă, ce este 
constrînsă a-o purta maghiarimea 
de acolo, și mai vârtosă clasa pro- 
prietariloră unguri, cu dușmanii ei 
ascunși și declarați/4

pice apoi că țera a dovedită 
interesarea ei față cu Ardealulă 
nu numai prin sprijinirea Kultur- 
egyletului. Der dorințele ardelene 
rămână totdeuna neîmplinite. Ast- 
felă guvernulă a respinsă cererea 
de a se înființa în Ardeală ună 
institută de credită fonciaru.

Câtă pentru sprijinirea indus
triei ruinate a Ardealului s’au vor
bită multe, der de faptă nu i s’a 
dată nici ună ajutoră. Așa se în
tâmplă și pe tărâmulă instrucțiunei. 
„In anumite ținuturi nemaghiare 
se redică scăle secundare, pe când 
orașe neoșe maghiare ca Sz. St.

Greorgiulă se rogă înzadară pentru 
asemeni scole.“

„Tdte aceste plângeri “ — con
tinuă „Egyetertes44 — n’au deș
teptată înclinări oposiționale în
tre deputății guvernamentali ar
deleni. Necazurile ar4etbre nu 
le-au deschisă ochii, ca se vedă, 
unde conduce sistemulu actuală 
țera-, și mai vârtosă Ardelulu. A 
trebuită să se ivescă o astfel! de 
cestiune cum este aceea a răscum
părării regalieloră, la care suntu 
iuteresați așa de mulțl proprietari, 
ca în cele din urma se dea ună 
țipetă durerosă și se se hotărască 
a face ună pasă de protestare față 
cu guvernul!....44

ZDIZrST

Din incidentul!! călătoriei împăratului 
Wilhelm la Roma, diarele germane na- 
râza, că, împăratul!! Friderică, pe timpul! 
când, ca moștenitorii alt! tronului pru- 
sianâ, cerceta pe Papa Piu ală IX, în 
contra obiceiului, nu voi să sărute mâna 
Papei, (Jicendă, că „afară de tatăl!! său, 
regele, n’a sărutată mâna încă nici unui 
bărbat!14 și de aceea nici Papei n’a vrută 
să i-o sărute, ci ’i strînse numai mâna. 
Când în urma acesta Friderică cerceta 
din nou pe Papa, acesta se dice că l’ar 
fi primită ținendu-șl manile la spate.

piarele berlineze primescă scirl sen- 
saționale în privința disposițiuniloru mili
tare, 'ce se iau la granițele orientale și de 
medă-di ale Rusiei. Unele din aceste 
«fiare publică o ordinațiune secretă dată 
de statulă majoră din Vilna sub Nr. 
1256. In sensulă acestei ordinațiunl a- 
veau să se procure în timpulă dela 25 
Augustă pănă la 30 Septemvre st. v, 
8051 cai, cari amăsurată ordinului impe
rial dela 16 Maiu 1888 Nr. 13,258,aveu a ser. 
vi pentru transportarea mâncăriloră 
și celoralalte trebuinciose pen tru armată 
pe sema trupeloră aflătore la granițele 
Prusiei. După o altă versiune însă co- 
mandele cercuriloră militare dela Kiev, 
Vilna, Odessa și Moscva au primită or
dină ca pănă la 10 Septemvre st. n. să 

concheme câte 10,000 de reserviștl fiă- 
care comandă, va să dică cu totulă 40,000 
de reserviștl.

Din incidentulă petrecerei în Cons- 
tantinopolă a fratelui Țarului Rusiei, semi- 
oficiosulă „Journal de St.-Petersburg44 
scrie: Purtarea prevenitore a Sultanului 
față cu fratele Țarului e fără îndoielă o 
dovedă despre încrederea împrumutată, 
ce esistă între aceste două iputerl. In 
Rusia a produsă multă satisfacțiune îm
prejurarea, că Porta a profitată de pe
trecerea în Constantinopolă a mariloră 
principi pentru a da — de sigură în 
interesulă păcii generale — espresiune 
acestoră puternice și amicabile relațiunl.

„Bud. Corr." pretinde a fi autorisată 
din cele mai competente locuri, ca să 
publice declarațiunea, că tote soirile col
portate despre cele petrecute între re
gele Milanu și Natalia, precum și des
pre cabinetulă serbă, seu schimbarea 
vre-unui membru din acelă cabinetă, sunt 
nebasate. Regele Milan! acum mai 
multă ca totdeuna este hotărîtă să ducă 
în deplinire procesulă său de divorță-

Societatea de majiiiarisare „Szectayi".
Se scie că afară de „Kulturegylet“-ul 

ardelenesc! se mai află și ună altă 
„Kulturegyletu în comitatul! Sătmarului, 
numit! „Szechenyiană44. Scopul! aces
tui „Kulturegylet44 îl! aflăm! definită 
în colonele lui „Egyetertes44 prin urmă- 
tdrele cuvinte: „ Cultura, maghiarisarea și 
propagarea patriotismului maghiară."

E deră de interesă pentru noi ca 
să scimă, în ce constă activitatea aces
tei societăți, al! căreia scopă este ma
ghiarisarea Românilor! din comitatul! 
Sătmarului? Pentru mai. bună orientare 
estragem! următorele părți din rapor
tul! anuală ce s’a cetită în a V-a adu
nare generală ordinară a acestei reuni
uni, ținută în Baia mare la 28 Septem
vre n. c.:

Societatea și-a manifestată activita
tea ei prin:

1. Premiarea învățătorilor# și a șco
larilor#. La începută acesta a fostă prin
cipalul! ramă de activitate ală societății, 
credendă că învățătorii, săraci fîindă, 
vor! emula în propunerea limbei statu
lui pentru a pute dobândi asemeni pre-

FOILETONULU „GAZ. TRANS.44

(1)

Cipariu și filologia română.
Filologia este învățătdrea spiritului 

omenesc!. Obiectul! ei este ca modali
tățile de manifestare a ideilor! să le de
ducă și propună într’o nexiune și ordine 
sistematică. Ba mai multă, Ioană Rei- 
chardt dice, că filologia nu e numai is
toria vieții a unui poporă, ci ea tinde, 
ca pănă când istoria desvoltărei u- 
nei sciințe e pcrcursă în calea sa 
de o direcțiune, care merge paralelă cu 
direcțiunea de desvoltare a altei sciințe, 
pănă atunci direcțiunea filologiei se se- 
parâză mai multă în procesulă ei de 
desvoltare, adoperându-se să întrunâscă 
liniile de desvoltare ale sciiuțeloră res
pective, cari din urmă apoi se concentrez! 
— ca radele sorelui în linii — în ună 
punctă centrală, pe care îl! numim! „spi
ritul! poporului11.

Acest! rolă de mamă prin tote ten
dințele separatistiee cu cari era acusată 
filologia — nu și l’a putută perde; ci 
cu admiterea ei între sciințele a poste- 

riorice valorea sa a crescută formidabilă, 
er terenulă său progreseză vădendu-lă 
cu ochii. AstădI filologia este ună ade
vărată arsenal! ală națiuniloră, cărora 
li se dispută originea numelui și a sân
gelui, și ună fără puternică în mânele 
filologiloră spre a străbate la lumina cea 
adevărată.

Avendă în vedere importanța filolo
giei naționale, precum și dispuși de de
votamentul! și pietatea filială, ce o da- 
torimă memoriei celui mai distinsă cul- 
tivatoră ală ei, ne permitemă a impro- 
visa un! studiu filologică, der mai mult 
dorim! a presenta lectorului pe ilustrul! 
și eruditul! filologă română, pe Timoteiu 
Cipariu, nu atât! în resultatele sale filolo
gice, câtă în tendințele sale.

Hipotesele despre originea nostrăse 
divid! în două clase principale. Aceia, 
cari admită filologia de sciință a priori 
întru demonstrarea originei iau de basă 
limba ca necasitate, căci după denșii lim
ba este unicul! midlocă eficace și sigură, 
prin care ajungem! la adevăr!, atribu
ind! respectul! cuvenită și istoriei. Ade
renții acestei scoli apoi se subdividă în 

alte două clase, după cum adecă elemen 
tul! latină, seu slavă prevaleză în limbă.

Cei ce țină latinitatea limbei nostre 
afirmă cu totă resoluțiunea, că originea 
ei e analogă cu originea limbeloră ita
lice; er alții, cari alt-cum au studiată 
cestiunea originei limbei române cu mai 
puțină profunditate, seu bună-voință, sus
țină, că legănulă creațiunei limbei nds- 
tre cade afară de Italia.

Scola slavă afirmă, că limba nostră 
e slavă, și prin urmare, noi suntem! 
Slavi. Totă creaturi de ai acestei scoli 
susțină, că suntem! de origine germană 
ca p. e. Schuller; alții, ca Rosier, că limba 
română se constitue din elemente tur- 
cescl și grecescl; în fine ca de compli
ment! s’a născută a cincea scolă, care 
profeseză încă și adl credința, că limba 
nostră e o promiscuitate homatologică din 
slavă, latină, grecă, turcă, italiană, ma
ghiară etc.

A doua clasă principală ia de basă 
istoria. Adepții acestei scoli dină, că o- 
riginea unui poporă și a limbei lui nu 
se pote constata numai din limbă, cu 
deosebire când limba conține atâtea ele

mente eterogene; ci în cașul! acesta îșl 
iau refugiul! la istoriă. Dintre denșii 
unii sunt! pro, alții contra romanităței 
și latinităței ndstre, er o a treia cate- 
goriă apucă calea mijlociă.

Contrarii stărue, că suntem! descen
dența Dacilor!, Romanilor! și Slavilor!, 
primii în prevalență.

Epigonii romanităței și latinităței 
nostre susțin! însă, că noi suntem!, atât 
după sânge, câtă și după limbă, descen
dența colonieloră lui Traian! — cu de
osebire în ce privesce limba. După den
șii, limba nostră este un! ramă naturală 
ală limbei latine rustice, seu vulgare, 
despre a care existență s’a scrisă și vor
bită cu atâta posibilitate, încât! unii 
i-au constatat și periodele de domina- 
țiune.

Primul! Română, ce ne descopere 
nou! acest! adevăr!, este nemuritorul! 
Petru Maior!. Transplantându-se sciința și 
arta olenă la Roma. — așa ne înveță 
Petru Maior! — împrejurarea acesta a 
forțată limba, ca pe organul! cultu
rală, să-’șl creeze seu însușescă șie-șl ter- 
meniii indispensabili spre propagarea ar
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mii. Der — continuă raportulă — după 
ce aceste premii s’au datu în concursă, 
suprema autoritate școlară valahă gri-câto- 
lică e începutu se persecute pe învățătorii 
confesionali cari au primitu asțfeliu ■ de 
premii și in fine i-a oprită dela concursu. 
In urma acesta societatea a fostă silită 
să încete cu publicarea concurseloră pen
tru ca prin acesta să nu pună în con
flicte pe „învățătorii cu spirit patriotic11 
cu propriele lorii autorități școlare. Cu 
tăte acestea însă, introducerea cursuri- 
loră de învățământă de sera dau progrese 
neașteptată de mari și acei învățători, 
cari pe lângă împlinirea grelei lor chiă- 
mărl mai țină și cursuri de sera, nu pot 
fi lăsațl nepremiațl. Din asta causă, 
premiile menite pentru învățători și șco
lari, Societatea le-a destinată pentru cur
surile de seră. In sensulu acesta s’a in
sinuată la societate deschiderea a 13 
cursuri de sera, anume: 10 cursuri in 10 
comune valahe din cer culă Avas, er cele
lalte în Mediașă (Aranyos-Medgyes), Apa 
și Gorbed.

2. Ajutorarea scolariloră săraci. Soci
etatea a dată ajutore scolariloră săraci 
dela scolele de stată din Avas-Felso- 
falu și Șomcuta mare, cari din alte sate 
au mersă la aceste scole spre a învăța 
limba maghiară. Sub titlulă acesta au 
fostă ajutorați la scola de stată din Av.- 
Felsofalu 33 de copii, dâiidu-li-se cuar- 
tiră, costă, haine, cărți și rechisitele 
școlare. Asemenea s’au dată în acestă 
ană 180 fl. pentru maghiarisarea scola
riloră dela scola de stată din Șomcuta 
mare; pe lângă astea s’au ajutorată cu 
haine școlarii de totă săraci din A. Me
diașă. In fine societatea plătesce didac- 
trulă pentru școlarii valachl săraci, cari 
cerceteză școlile ungurescl. Pentru cele 
espuse în rubrica acesta societatea a spe- 
sată în anul acesta 851 fl. 17 cr.

3. Adorarea școlariloră săraci cu cărți 
și rechisite școlare. Spre scopulă acesta 
Societatea a votată 300 fi.. a spesată însă 
în acestă ană administrativă numai 205 fl. 
98 cr.

4. Cursurile de învățămăntu de sera. 
In anulă espirată a avută societate ase
meni cursuri 6. Din suma de 300 fl., 
destinată pentru asemeni cursuri, s’au 
spesatu numai 85 fl. 67 cr. Pe basa 
progresului dovedită la asemene în a- 
ceste școli de sera, din suma proiectată 
de 600 fl., s'au datu premii la învățători 
250 fl., er școlarii s’au premiată cu 36 
fl. din suma proiectată de 100.

5. Biblioteci portative a avută socie
tatea în anulă trecută 4, în anulă acesta 
însă are 8. Din suma proiectată de 500 fl. 
s’au spesată pentru sporirea acestoră bi
blioteci 404 fl. 20 cr.

6. Asilurl de copii. Cu ajutorulă ins
pectoratului reg., cu ajutorulă comitetu
lui administrativă ală comitatului, cu a- 
jutorulu preoțiloră maghiari romano-ca- 

ei și sciinței elene. Cu augumentarea 
materialului lexicală și cu poleirea lim
bei a succedată însă și desfacerea idio
mului latină în dialectă rustică și cultă, 
seu clasică. Diferința acesta luase di
mensiuni ca și acelea în fine ca pe tim- 
pulă lui Quintilian alta era a vorbi lati- 
nesce, și alta gramaticesce.

Colonisarea română pe țărmurile Mă- 
rei Adriatice a începutu în secolulă ală 
II-lea d. Christosă; peninsula tracă pănă 
la Danubiu și Marea Negră fu împopo- 
rată de Români pe la jumătatea secolu
lui I. dp. Crist., er în Dacia s’a întâm
plată în secolulă II-lea după Christosă.

Pe timpulu acestoră colonisărl s’a 
concepută și formațiunea limbei româ
nescl, care a continuată pănă prin seco
lulă ală V. In periodulă acesta zace și 
prima epocă a limbei românescl și a li- 
teraturei tradiționale.

Intre tote fiicele Romei partea cea 
mai rea îșl avu aceea, care șl-o destinase 
de propugnaculă în contra invadăriloră 
turbate dela Nordă. înconjurată de e- 
lemente eterogene, molestată de popore 
pururea ostile și isolată de ale sale su

tolicl și reformați, .— i-a succesă societății 
a-.șl spori numărulă asiluriloră de copii 
dela 5, câte se aflau în anulă precedentă, 
la 22, în cari îșl primescă educațiunea 
primă în spirită . maghiară 1638 de co
pii. In aceste asilurl de copii maghiarisarea 
pretotindenea a făcută progrese surprinețctâre, 

Societatea a dată în anulă acesta 
multă mai numărose ajutore ca în a- 
nulă trecută. Anume în anulă acesta 
a plătită cuartiră .pentru 33 școlari, 
a provădută cu costă 23, er cu- îmr- 
brăcăminte vre-o 40. Raportulă numără 
11 scole confesionale românescl în cari 
copiii au fostă ajutorați din fondulă a- 
cestei Societăți de maghiarisare. Ero- 
gațiunile societății din anulă acesta au 
fostă 4939. fl.

Șoviniștii despre Fiume.
„Egyetertes“ e forte nemulțu

mită cu locuitorii italianl din 
'Flume, din ‘causă că aceștia nu 
voru. nici decum se se inspire de 
„patriotismulu“ ungurescu. Etă ce 
scrie în privința acesta în nume- 
rulu său dela 29. Septemvre :

Spunemă sinceră, că ne-amă sim
țită amară loviți când amă vădută, că 
acești ultraiștl se sustragă dela tote o- 
bligamentele ce le pretinde dela ei pa- 
triotismulă maghiară. Au demonstrată 
cu aceea, că ei suntă Italieni. Nu pote 
avea nimenea nirnică contra limbei loră 
materne și e lucru naturală, decă pe a- 
ceea o cultivă și țină necondiționată la 
ea. Nici n’a pretinsă nimenea dela ei 
ca să renunțe de limba loră maternă.»
Der acești omeni au pusă în contradicere 
limba italiană cu patriotismulă maghiar. 
S’au pusă în posițiă ca și cum cetățenii 
din Fiume, cari vorbescă limba italiană, 
n’ar ave nici ună obligamentă față cu 
Ungaria, care e patria loră. Și durere, 
mare mulțime de locuitori s’au aflată, 
cari s’au alăturată cu plăcere la astfelă 
de declarațiunl.
’ După acesta îșl esprimă „E- 
gyetei'tes11 bucuria, că o deputa- 
țiune din Fiume a mersu la Bu
dapesta pentru ca se depună în 
numele cetățenilor^ din Fiume o 
cunună de argintă pe mormentulu 
lui Franciscu Deak. Din împre
jurarea acesta deduce foia ungu- 
rescă, că numai o parte a locuito- 
rîloru italian! din Fiume ar fi duș
mani ai statului maghiară; amin- 
tesce îmbunătățirile ce le-ar fi fă
cută statuii! maghiară în Fiume 
și apoi continuă astfelă :

Tote aceste îmbunătățiri s’au făcută 
pentru aceea, pentru-că Triestulă?fie ține 
de Ungaria. Cetățenii din Fiume potă 
se fiă convinși, că opiniunea publică a 
Ungariei nu și-ar bate multă capulă cu 
ei, decă ar sci, că și ei v.oiescă să ne 

rori, fără protectoră în pămentă străină 
îșl aștepta mântuitoră. Der vai, departe, 
forte departe era. Edictulă lui Foca 
și alte încercări anteriore, precum și 
succesive, de a elimina limba latină cla
sică din administrațiunea politică făcură 
verfă calamitățiloră.

Der urma secolulă ală X-lea, în care 
fiicele neo-latine devină fete mari, de
vină la maturitate și independență cu 
privire la limbă. Acuma, decă n’au pu
tută învinge, au sciută eelă puțină a se 
lupta.!

Despre noulă scripturistică ală lim
bei nostre în epoca de pe la secolulă 
ală X, afară de unele probe minuțiăse, 
nu se sâie pănă de presinte nirnică cu 
certitudine, ci acesta ese la ivelă în e- 
poca a patra a limbei românescl, care 
cade prin secolulă XV—XVI.

Studiulă limbei dateză din secolulă 
ală XVH și încă cu lexicografia. Prima 
gramatică română tipărită apare la 1780 
compusă, de S. Miculă și locupletată și 
ordinată de G. Șincai. După ună pă- 
trară de seclu fu retipărită la Buda de 
Șincai. In ambele edițiunî se ia de 

resplătescă pentru multele jertfe ce le- 
amă făcută pentru ei așa, cum a res- 
plătită Triestulă pe Austria.

Este adevărată, că noi âvemă lipsă 
de Fiume, der nu mai puțină lipsă are și 
Fiume.de noi. Și decă statulă maghiar 
ar afla de lipsă, ca mărgăritarulă Adriei“ 
să fiă locuită de poporă maghiară, de- 
orece poporulă ce-lă locuesce astăcll nu 
este, poporă de încredere, fiă siguri ce
tățenii din Fiume, că statulă maghiară 
s’ar sci îngriji, ca- ună elementă maghiară 
destulă de numărosă să-și afle acolo 
existența. Fiume a costată multe mili- 
one pe Ungaria. Nu ne pare rău de a- 
ceste milione pănă când cetățenii lui se 
voră arăta că suntă buni patrioțl. Nu 
putemă însă privi cu ochi buni atunci, 
când vedemă că gustă binefacerile aces
toră multe milione omeni de aceia, cari 
suntă plini de dușmăniă față cu noi.

i

SOIRILE PILEI.•
Cu ocasiunea proximului congresă 

națională bisericescă gr-or. probabilă că 
se va discuta și asupra cestiunei tipărirei 
cărților ă bisericescl cu litere latine. De sine 
se înțelege, că la săvârșirea acestei even
tuale reforme are să se țină cOntă de 
progresele filologice ale limbei române; 
omițendăpe câtă se pote cuvintele străine 
și superflue pentru noi. In privința acesta 
„Telegrafiile Română11 e de părei-e, ca 
începutulă să se facă cu cărțile, cu cari 
vine și tinerimea Școlară în atingere', și 
adecă cu „Orologieruluf riOctoichutti'f 
„Apostolului și apoi treptată cu’celelalte 
cărți.1 Pentru-ca însă să nu se străcore în 
traducerea cărțiloră provincialisme, „Tel. 
Rom.11 ar afla de bine, ca comisiunea, ce 
se va însărcina cu lucrările acestea, să 
fiă compusă din eelă puțină 3 membri, aleși 
din câte ună asesoră ală senatului biseri
cescă ală fiă-cărui Consistoriu eparchială, 
cari apoi sub priveghiarea archiereiloră 
să lucreze-. continuu, așa că în decursă 
de ună ană de - dile eelă puțină cele 3 
cărți pomenite mai susă să se potă tipări 
cu litere latine.'

■ * * *
Confratele nostru dela „Kronstădter 

Zeitung“, Redâctorulă și Directorulă de 
pănă acuma ală acestei foi, Domnulă 
losef IV FiltsSi, s’a retrasă dela redac- 
țiunea, acestei foi cu diua de 21 Sept, 
a. c. Precum scimă, d-sa este alesă de
putată dietâlă și asțfeliu este chemată 
a-șl desvolta activitatea pe altă tăremă. 
D-nulă Filtsch declară în scrisorea cu 
care îșl ia adio dela cetitori, că va lupta 
și în viitoră pentru causa partidei na
ționale săsesc!' apărândă principiile ei. 
Dorimă colegului nostru ca în noua mi
siune ca deputată se întâmpine mai pu
ține desamăgirl decâtă alții, cari i-âu 
premersă pe acestă cale.

*  

principiu reducerea limbei române rnă- 
cară în parte la latină, după ce româ- 
nesca e ună mădulară diformată și mu
tilată ală latinei.

Petru Maioră luându în basă fone
tica limbei, e pentru anticitatea limbei ro
mânescl, declarând’o de ramă naturală 
ală latinei rustice, prin ce devine părin
tele fonologiei române.

Toți trei alt-cum erau latiniști pro- 
nunciatl.

Apoi au urmată alțl gramatici cu 
alte sisteme ortografice, așa, că în scurtă 
timpă nu aveamă mai puține ca nouă sis
teme ortografice.

Cea mai succesă și bine primită însă 
a fostă a lui Petru Maioră. Dânsulă e 
primulă, care a introdusă codițele în or
tografia ca necesitate ortografică, „cari 
prin fixarea reguleloră ortografice și cul
tivarea conscientă a limbei cu timpulă 
potă să devină eliminabile11.

După gramaticii acestei epoce apoi 
urmară o drde de ei, între cari eelă mai 
însemnată e Ioană Alexe, episcopulă 
Armenopolei cu „gramatica daco-romana 
sive valachica11 sa. Sistemulă său orto

S’au mai înscrisă încă prin D-na 
presidentă Susana Andrelu Mureșianu ca 
membre ale reuniunei române pentru a- 
jutorarea văduveloră sărace din Brașovă 
și Săcele următorele Domne: Din Bra
șovă Paraschiva Burbea, Elena D. Căpă- 
țînă și D-șora Ecatcrina G. Ghiantu. Din 
Derste preotesele Maria 1. Bărseanu și 
Maria 1. Broșiu și preotesa Susana N. 
Soiu din Turcheșiu.

* 
& Sjî

„Românulău aduce durerosa scire, 
că d-ra Iulia Hajdău, fiica eruditului B. 
P. Hajdău, a reposată. D-ra Hajdău 
absolvase scola de înalte studii din Parisă; 
nu împlinise încă 19 ani de etate și era în 
ajunulă de a primi titlulă de doctoră în 
litere și filosofiă. — Ne asociămă și noi 
la durerea nemângăiațiloră părinți espri- 
mându-le condolențele nostre cele mai 
sincere !• i j n u,> .

♦ *
Cetimă în „România11: „Comitetulă 

națională pentru participarea României la 
exposiția din Parisă s’a întrunită Vineri 
sera. S’a deschisă o listă de subscrip- 
țiunl printre membrii comitetului, care 
s’a și acoperită cu câteva mii de lei. 
Prințulă Gr. Bibescu, președintele comi
tetului, este neobosită pentru a face ca 
țera nostră să fiă cu demnitate repre- 
sentantă la Exposițiunea dela Parisă.11

* 
* *

„Epoca11 află, că autoritățile vamale 
din Predeală au reușită a pune mâna pe 
o importantă contrabandă de manufac
turi ce era destinată a fi introdusă în 
România prin valea Râșnovului. Mai 
multe focuri au fostă schimbate între 
garclii fruntariei și contrabandiști; nu a 
fostă însă nici ună rănită; contraban
diștii, lăsându marfa, o luară la fugă.

*
țliarulă „II SecokP din Milano, fă- 

cendă o statistică despre recolta din a- 
nulă acesta din Europa, dice . că recolta 
României se urcă la 13 milione 50,000 
hectolitri, mai multă.decâtă în anulă pre
cedentă cu vr’o 5 milione hectolitri.

** * j
Principele de Walles (Galles), moș- 

tenitorulă coronei englese, a sosită Sâm
băta trecută la BucurescI, de unde pro
babilă că a și plecată deja la Sinaia 
pentru a visita pe Suveranii României.

Representațiune în afacerea rescum- 
părării regulilorii,

Scimti că întrunirea posesori- 
lortt de regalii unguri ținută în 
Clușiu a decisă a se presenta gu
vernului o representațiune în- afa
cerea răscumpărării dreptului de 
cârcimărittt. Cu compunerea ei a 
fostă- însărcinată societatea ungu- 
reșcă de agricultură din Ardealu.

grafică e analogă sistemului maioriană 
cu adausulă lui „u" finală.

Cu doi ani mai târdiu apăru gra
matica lui I. Eliade Rădulescu (1828). 
după ună deceniu și mai bine redacta 
„Curierulă de ambele sexe“. Punctulă 
său de plecare e a lui Petre Maioră. O- 
purile gramaticale și în specială „Curi
erulă11 său dela Petru Maioră pănă la 
Timoteiu Cipariu, afară de gramatica e- 
piscopului Alexe, au fostă, cari au de
butată mai multă la sanctuarulă limbei 
năstre.

Purismulă și intregitatea unei limbi 
nu se pote conserva numai cu vorba, 
seu cu gura, ci și cu scriptura; er fac- 
torulă augmentativă în materialulă lim
bei e comerciulă său cu lumea. Starea 
culturală, comercială și relațiunl de stat 
din periodulă colonisărei nostre și a do- 
minațiunei romane în Dacia lui Traiană 
suntă indicii suficiente de a admite, că 
limba romană vulgară, seu neolatina ro- 
mânescă sub auspiciile latinei clasice, 
care se usita de limbă de stată, nu va 
fi simțită lipsa acestora.

(Va urma.) 
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Reproducemă și noi din acestă actă 
interesantă cu privire la cestiunea 
regaliiloru părțile cele mai însem
nate.

Representațiunea adresată mi
nistrului de finance accentueză mai 
întâiu importanța răscumpărării re
galiiloru din punctă de vedere eco
nomi cu-națională și de drept privat. 
Apoi arată, că memorata societate 
a adunată numai date din 15 co
mitate ale Ardealului, der că și 
aceste suntă în multe privințe de- 
fectuose.

Mai departe arată câtă de mare 
consternațiă și îngrijire a produsă 
proiectulă guvernului între pro
prietarii unguri, care s’a mai mă
rită prin aceea, că s’a pusă în. lu
crare resolvarea unei cestiuni așa 
de grave în modă atâtă de pripită.

In fine arată, că răscumpăra
rea regaliiloră pote să aibă trei 
scopuri și idei principale a) sco- 
pulă națională-economică, b) sco- 
pulă financiară • și ■ c) scopulă pri- 
vitoră la asigurarea dreptului pri
vată. Motivarea proiectului gu
vernului nu recundsce nici unulă 
din aceste trei scopuri. Se vede, 
ca guvernulu la statorirea proiec- 
teloră sale a fostă condusă de 
vederi economice-financiare. Insă 
decă statulă e îndemnată de a- 
ceste vederi, să ia dreptulă de re
galii dela proprietarii săi actuali, 
atunci trebue să' aibă în vedere 
tot-odată ca espropriarea acesta să 
se facă în interesul puelic pe lângă o 
despăgubire adevărată și dreptă. 
Acestu post Tutu proiectulă guver
nului nu’luaîmplines&e și astfeliu 
între scopurile lui nu s’a luată în 
vedere și scopulă privitoră la asi
gurarea dreptului privată.

După acestă introducere repre- 
sentațiunea continuă astteliu:

Desdaunarea proiectată de înaltulti 
guverna ar aduce pentru proprietarii 
dreptului de cârclmărită păgubire atâta 
de mare și de nedemnă, încâtă modu 
de răscumpărare mai nefavorabila ca a- 
cesta numai în timpuri de revoluția și 
răpire de drepturi se pote închipui, ceea 
ce astădl nu se pote aduce ca motivă 
legislatorică și nu este permisă să se 
aducă.

Proiectulă guvernului în motivarea 
sa recunosce cela puțină, că dreptulă de 
cârclmărită, ca resultată ală desvoltării 
istorice a dreptului, stă pe basă corectă 
și formeză avere totă atâtă de invio
labilă ca și alte bunuri.

Recunoscendă însă acestă basă de 
dreptă nu se pote lăsa din vedere, că 
valorea drepturiloră de cârclmărită arată 
tendința de a se desvolta și a cresce, 
ceea ce și este de totă naturală, pentru 
că sponndu-se numărulă locuitoriloră și 
desvoltându-se averea acestora, consuma- 
țiunea beuturiloră spirtuose ține pași cu 
acesta, astfelă că valorea venitului și a 
capitalului representată prin drepturile 
de cârclmărită în totă anulă se urcă 
hotărîtu. Făptuit! acestă incontestabilă nu 
îlă schimbă nici aceea, că mutarea seu 
încetarea unoră puncte de circulația prin 
căile ferate causeză pe unele locuri o 
scădere a venituriloră dreptului de cârcl
mărită, pentru că acestei scăderi cores
punde urcarea venituriloră în alte lo
curi, astfeliu că pe teritoriulă întregei 
țări urcarea sistematică și stabilă a ve- 
niturilotă dreptului de cârclmărită nu 
sufere îndoielă.

Fiindă vorba de expropiarea din 
punctulă de vedere ală intereseloră pu
blice a acestei averi positive și cu ten- 
dență de a cresce, proprietarii potă pre
tinde necondiționată, ca să li se dea 
dreptă desdaunare întrega și- adevărata 
valore a acestei averi. ■

Proiectulă propune două vătămări 
grave ale acestui principiu fundamentală 
corectă, pe cari a le pune în evidență 
și a le vindeca este scopulă principală 
ală acestui memorială. Una dintre a

ceste vătămări este, că basa desdăunării 
o formâză singură și exclusivă numai 
venitulă pusă sub contribnțiă în anii 
1882—1886. A doua vătămare este aceea, 
că au să fiă subtrase din acestă venită 
20% sub titlulă de spese de ma- 
nipulațiă.

Argumentele nostre în contra a- 
cestei vătămări ne luămă îndrăsnelă a 
le subșterne în cele următore:

Anteiu: principiulă, după care va
lorea desdăunării este a se statori pe 
basa contribuției dela 1882 —1886, îlă 
primimă nu ca o basă perfectă și dreptă, 
ci numai de aceea, pentru că deoparte 
spre egalarea fluctuațiunei venitului ci- 
clulă de 5 ani îlă credemă corăspun- 
dătoră, și a doua pentru-că' altă statis
tică publică și generală a venituriloră 
regale nu există, afară de conspectele 
venituriloră puse sub contribuțiă.

Deră primindă acestă basă dreptă 
cea dinteiu cheia sistematică, ne este 
imposibilă a ne mulțumi cu ea fără a 
i se căuta și vindeca scăderile.

In aoestă privință însuși guvern ulă 
ne arată calea și exemplulă, că veni- 
tulă pusă sub. contribuțiă pote fi greșită 
și vrednică de îndreptare, când în §. 3, 
alineatulă 2, prevede acelă casă, că con- 
tractulă seu declarația venitului, pe basa 
căruia s’a statorită darea, pote nasce în- 
doela, că venitulă s’a declarată presto 
m6surt$«maro, în care casă doresce a afla 
modalitatea, de a descoperi adevăratulă 
venită și a micșora în modă corespun- 
dătoră desdaunarea.

Ceearce susține proiectulă înaltului 
guvernă sub acestă punctă întru apărarea 
drepturiloră legitime ale erarului pentru 
representantulă financeloră, totă aceea 
dorimu noi se fiă susținută și asigurată și 
pentru proprietarii drepturiloră regale în 
tote cașurile, în care venitulă luată de. 
basă pentru statorirea contribuției dela 
1882—1888 este mai mică ca adevăratulă 
venită.

Pentru a motiva după trebuință a- 
cestă dorință a nostră, trebue să atra- 
gem.il atențiunea la acele cașuri deose
bite, care credemă că se întâmplă și în 
alte părți ale țării, der se întâmplă mai 
alesă în părțile ardelene.

In Ardelă raporturile de proprietate 
s’au desvoltatu astfelă, încâtă aici nu 
numai moșiile proprietariloră celoră mari 
der și ale celoră mijlocii și mai mici se 
aflau în parcele mici în mai multe co
mune depărtate una de alta; și cu deo
sebire iobagii se aflau împrăștiațl din- 
tr’o margine a țării la ceealaltă în mai 
multe comitate și numărose comune, ast
felă că nu este rară acelă proprietară, 
care a avută proprietate și jobagl în 
20—100 comune.

După ștergerea feudalismului aceste 
părticele împrăștiate ale proprietății au 
devenită forte greu de esploatată și în 
cea mai mare parte s’au dată în arendă 
la arendatori mai mici, și anume cele 
mai multe cașuri împreună cu averea 
nemișcătore și dreptulă de cârclmărită și 
de cele mai multe-orl cu acea condi- 
țiune, ca arendatorulă să jplătesccă și 
contribuția după obiectele arânclii.

In asemenea cașuri declararea veni
tului dreptului de cârclmărită a fostă 
treba arendatorului și a fostă făcută de 
densulă în modă atâtă de independentă, 
încâtă proprietarulă n’a avută nici o cu
noștință despre mărimea venitului de
clarată. Arendatorulă âr s’a străduită 
a statori venitulă său în sumă câtă să 
pote de mică, pentru-câ darea, care îlă 
îngreuna pe densulă, să fiă câtă se pote 
de mică.

Așaderă în chipulă’ schițată aici s’a 
întâmplată forte desă casulă, că fără 
nici o vină a propriatarului venitulă 
dreptului regală s’a statorită mai mică 
decâtă a fostă în realitate.

(Va urma)

Principele BismarX cătră săteni.
Principele Bismark a adresată că- 

tră sătenii de pe moșia sa Schonau de 

lângă Friedrichsruhe, cu ocasiunea săr- 
bătorei secerișului, următorele cuvinte :

Erna ne-a adusă la toți mare su
părare, a trebuită să înmormântămă pe 
bătrânulă nostru împărată și câteva luni 
mai în urmă pe fiulă său, pe împăratulă 
nostru Frideric. Aici, după acele dile în- 
tristătore, s’a făcută erășî sore, pentru 
că noi G-ermanii cu mândriă putemă 
privi la împăratulă nostru Wilhelm II, 
care este soldată din crescetă pănă în 
tălpi și de sigură dânsulă se va bate 
cu vitejiă decă Germania va fi atacată. 
Der împăratulă Wilhelm II iubesce forte 
multă pe supușii săi și de aceea va face 
totă posibilulă ca să mențină pacea, 
pentru că aceia dintre voi, cari acum 18 
ani erau cu mine în Francia, sciu ce 
însemneză sărbătorea secerișului când 
dușmanulă este în țâră; puțină mai ră
mâne atunci pentru sătenii, și de aceea 
nu voimă să dămă uitărei pe împăratulă 
nostru, ci vomă dice: Trăescă împăra
tulă .nostru.

Raportulu comitetului Societății pen
tru fondu de teatru românii

eătră Adunarea generală din Lugoșu, ținută 
la ,39 Septemvre n. 1888.

Onorată adunare generală!
Comitetulă societății pentru fondă 

de teatru română face Următorulă ra
portă :

I. Averea societății. Averea societă
ții constă adl din următdrele :

I. Obligațiuni de stată în preță de 
21,325 fl. 66 cr.; 2. Acțiuni de ale „Al- 
binei“ 7,800.fl.; 3. Acțiuni de ale „Tran
silvaniei14 900 fl.; 4. Deposite la „Al
bina". 17.776 fl. 2cr.;5. Obligațiuni pri
vate T00 fl.; 6. Bani gata 146 fl. 88 cr;

La olaltă 48,048 fl. 56 cr.
După raportulă cătră adunarea ge

nerală din 1887, ținută în Oravița mon
tană, averea societății a fostă atunci de 
44,700 fl. 44 cr. Prin urmare, din anulă 
trecută pănă adl, fondulă societății s’a 
sporită ,cu 3,348 fl. 12 cr.

II. Restanțele Membriloru. Membrii 
fundatori, după lista sub •/. au rămasă 
datori cu 3.110 fl. Eră membrii ordinari 
după lista sub •//., au rămasă datori cu 
599 fl. — Restanțele: facă 3,709 fl.

Ună timpii lungă s’a practicată, că 
membrii fundatori și ordinari s’au sub
scrisă numai în liste. Listele s’au aflată 
de neacomodate pentru ținerea în evi
dență, pentru manipularea cassei și în 
casă de procesă, deorece după atare liste 
rămână uneori câte 10—15 inși în res
tanță și deorece listele n’au însușirile u-, 
nei obligațiuni.

Pentru acesta comitetulă a ordonată 
ca să se tipărescă obligațiuni, și rogă pe 
on. adunare generală ca pe viitoră nu
mai pe aceia să-i primescă de membri 
fundatori seu ordinari, cari seu plătescă 
tacsele, seu subscriu obligațiunile.

S’au făcută atari provocări pentru 
plătiră și pe basa listeloră, der nu s’a 
dată răspunsă; de altă parte unii res- 
tanțierl au legată împăcăciune judecăto- 
rescă, seu suntă prin sentință judecați, 
și deci unii ar pute plăti, nu plătescă însă 
nici carnetele, deci comitetulă va fi silit 
să începă și cu esecuțiunile.

Pote că unii dintre membrii funda
tori seu ordinari s’au subscrisă mai multă 
din fală, decâtă din zelă națională, și 
comitetulă crede, că adunarea generală 
îșl va de învoirea, ca listele restanție- 
riloră se se publice în jurnalele româ- 
nescl, căci mai bine e, ca să nu se sub
scrie nime, decă nu vre seu nu pote 
plăti, decâtă prin subscriere să causeze 
societății- și spese.

III. Diplomele. Dintre membrii fun
datori, cari au plătită taxele, 48 au că
pătată diplome, eră dintre membrii ordi
nari 34. La olaltă 82.

IV. Dremiulă dc 300 fl. Adunarea ge
nerală din Șomcuta mare, în .ședința sa 
din 12 Augi 1886, după punctulă 5 ală 
protocolului alăturată 3 •[., a decisă, ca 
să se escrie ună premiu de 30Q fl. pen
tru piesa cea mai bună teatrală, și a în
drumată comitetulă, ca se facă o pro
punere motivată cătră adunarea generală 
viitore. Comitetulă în acesta causă a 
adusă decisiune și respective a făcută 
propunerea din 1 Iuliu 1887' nr. 5 ală
turată sub 4 •/., der adunarea generală 
din Oravița-montană în ședința sa din 
26 Sept. 1887, după protocolulă mai josă 
alăturată sub n-rulă 6, a decisă ca a- 
cestă causă de nou să se desbată la a- 
dunarea viitore ; pentru acesta comitetulă 
o subșterne și dechiară, că și acum îșl 
susține propunerea.

F Silvania. Silvania, institutulă de 
credită și de economii, cu reședința în 
Șimleu, prin scrisorea sa din 8 Martie 
1888 nr. 45, a recercată pe președintele 
societății, după cum se vede din aclu- 
sulă sub 5 •/. — ca societatea pentru 
fondă de teatru română să depună din 
fondulă săii o parte și la institutulă Sil
vania; — der fiindă-că comitetulă nu 
se simte împuternicită nici prin statute, 
nici prin adunarea generală, ca să-și 
schimbe modulă de manipulare usuată 
pănă acuma, și anume ca să decidă în 
causă, comitetulă așterne recuisițiune la 
adunarea generală, — și face numai ob- 
servațiunea, că împărțindu-se fondulă la 
mai multe institute, s’ar îngreuna agen
dele cassarului.

VI. Comitetidu. Comitetulă presinte 
a fostă alesă în 28 Sept. 1885 în adu
narea generală din Bogșa montană și fi
indcă acuma decurgă cei trei ani, pe cari 
a fostă alesă, comitetulă depune manda- 
tulă la adunarea generală, mulțămeșce 
pentru încrederea ce i s’a dată și cere 
absolvarea sa-,

Protocolele adunării din Oravița-mon- 
tană se alătură sub 6 și 7.

Din ședința comitetului societății pen
tru fondă de teatru română, ținută în 
21 Iuniu 1888 în Budapesta.

In numele comitetului:
Dr. At. Marienescn, Iosifă Hosszn,

secretară. preș.

SCIRI TELEGRAFICE.
Hamburg, 1 Octomvre. Consi- 

liarulă secretă Geferken, care este 
suspiționată că a trimisă spre pu
blicare memoriile împăratului Fri- 
dericăfbiei „DeutscheRundschau44, 
a fostă efl nopte arestată la gară 
tocmai când a sosită din Helgo- 
landa și a fostă băgată în arestă 
preventivă.

„ALBINA" iustM de creffl și de ecouoniii.
Filiala. Krașovă.

Conspectulft operațiuniloră <le cassă în luna 
Septemvrie 188S.

Intrate:
Numărării cu 31 August 1888 fl. 11,418.61
Depuneri spre fructificare . 127,670.06
Cambii răscumpărate. . . 138,614.43
Conturi curente- .... 10,437.08
împrumuturi pe producte . 7,987.98
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi................... 15,661.39
Monetă............................ 18,968.45
Interese și provisiunl . . 4710.01
ComisiunI............................. 303.78
Diverse............................. 7545.65

fl. 343,317.44
Eșite:

Depuneri spre fructificare . fl. 85,779.74
Cambii escomptate . . . 148,367.04
Conturi curente. 18,073.83
împrumuturi pe producte . 4360.91
împrumuturi pe efecte, și

alte împrumuturi . . . 6390.—
Monetă...... 19,080.84
Interese și provisiunl . . 463.12
ComisiunI....... 409.28
Diverse....... 9236.93
Spese și salare. 641.15
Numărării cu 30 Septem. 1888 50,514.60 

fl. 343,317.44
V. Bologa, m. p. N. P. Petrescu in. p. 

diligentă. adjunctă.
V. Gămulea, m. p. 

comptabilă.

Cursulu la bursa de Viena
din 29 Septemvre st. n. 1888.

Renta de aură 4"/„ ....... i00._
Renta de hârtiă.5% ...................................... 90.30
Imprurnutulu căiloră ferate ungare . 146.25
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) . . 97.50
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostă ungare (2-a emisiune) . . _ .__
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (3-a emisiune) . . 112.50
Bonuri rurale ungare . . . ... . 104.50
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.50
Bonuri rurale Banată-Timișu . . . 101.50
Bonuri cu cl. de sortare.........................104.50
Bonuri rurale transilvane ..... 104.50'
Bonuri croato-slavone..............................104.—
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă...............................................99.75
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 131.— 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedmului............................................. 122.75
Renta de hârtiă'austriacă .... 81.15
Renta de argintă austriacă .... 81.80
Renta de aură austriacă......................... 110.50
LosurI din I860 ................................ 140._
Acțiunile băncei austro-ungare . . , 873._
Acțiunile băncei de credită ungar. . 306.25
Acțiunile băncei de credită austr . . 312.60
Galbeni împărătesc! .......................... 5.74

Editorii și Redactorii responsabilii: 
Dr. Aurel Mureșianu.
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Arveresî hird.etm.enyi kivonat.
A fogarasi kir. jbirosag mint telekkonyvi hatosâg kozhirre teszi, hogy 

Anna Cornea szul. Stojka vegrehajtatdnak Badila Nikolai al. Veneczei lakoșve- 
grehajtâst szenvedd elleni 114 frt. 50 kr. tdkekoveteles cs jâr. irânti vegrehaj- 
tâsi iigyeben a brassai kir. torvenyszek (a fogarasi kir. j ârâsbirosâg) teriileten 
levo al. Veneczei kozsegeben fekvo az al. Veneczei 27 sz. țjkben A ț alatt foglalt

575, 576 hrsz. ingatl. . . 40 frt. 8011 ( hrsz. ingtl. . 11 frt.
577, 578 „ 7) 40 „ 8012 ( n „ . 31 n

5427, 5428 „ 7Î 44 „ 8282, 8283 „ 9 n
6123, 6124 „ n 34 „ a 9.75 țjkben foglalt.
3504 hrsz. ingatl. 64 frt. 9594 hrsz. ingatl. . . . 23 frt.
7781 „ „ . • • • • 28 „ 9644 „ „ . . . . 5

a 367 sz. țjkben
497, 498, 499, 500 hrsz. ingatlan.

az ârverest ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban elrendelte, es liogy a fennebb 
megjelolt ingatlanok az 1888 evi October ho 22-ik napjân delelott 10 drakor 
Also Venecze kozseg hâzânâl megtartandd nyilvânos ârveresen a megâllapitott 
kikiâltâsi âron aloi is eladatni fognak.

Ărverezni szândekozdk tartoznak az ingatlanok becsârânak 10%-ât vagyis 
keszpenzben, vagy az 1881 evi LX. t.-cz. 42 §-âban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881 evi november ho 1-en 3333. sz. allatt kelt igazsâg- 
iigymînisteri rendelet 8. §-âban kijelolt ovadekkepes ârtekpapirban a kikuldott 
kezâhez letenni, avagy az 1881: LX. t.-cz. 170. §-us ertelmeben a bânatpenznek 
a birosâgnâl eloleges elhelyezeserdl kiâllitott szabâlyszerii elismervenyt âtszol- 
gâltatni. , ' ’

Kelt Fogaras 1888 evi Junius ho 13 napjân.
A fogarasi kir. jbirosăg mint telekkonyvi hatosâg.

PUBLICAȚIUNE.
Pentru statorirea definitivă a 

listei viriliștiloru în representanța 
orașului Brașovu pro 1889, sub
scrisa comisiune în înțelesulă §-lui 
33 alu art. de lege XXII din 1886 
—va ține ședință publică MerCUTl 
în 3 Octomvrie (21 Septemvrie 1888 
la 3 bre postmeridiane în sala sfa
tului orășănescă.

Cei interesați se aviseză despre 
acesta.

Brașovu, în 17 (29) Septemvrie 
1888.

Iuonu Lengeru m. p.
președintele comisiunii pentru conscri- 

erea viriliștiloră.

Bursa de Bncuresci.
Cotă oficială dola 15 Septemvre st. v. 1888.

Cump. vend.
Renta română 5u/0..................... —-— —.—
Renta rom. amort. 5°/0 • • • 96.'/2 97.—
Renta convert. 60/0..................... —.—
Impr. oraș. Buc. 10 fr. . . . 45.— 50. -
Credit fonc. rural 7°/0 . . . 107.’/4 107?/,

Ă » » 5°/o 97.— 97?/4
„ „ urban 7%. . . . 106. >/4 107-—
n „ „ 6 °/o • • • ■ —.—
•, » » 5% • 94.'/, 95.—

Banca naț. a Rom. 500 Lei. . —.— —.—
Ac. de asig. Dacia-Rom.. . . —.— —.—
Aurii contra bilete de bancă . i-7< l.'/2
Bancnote austr. contra aurii. . —
Aură contra argintii seu bilete 1-7* i-72
Florinii valore austriacă . . . 2.08'/j 2.09'/2

Sosirea și ulecarea trenurilorQ și josteloro H Brașovu.
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovd la Pesta:
Trenulă de persdne Nr. 307: 7 ore 10 de minute sera.
Trenulti mixtă Nr. 315: 4 ore 10 minute dim in Ața..

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
Trenulti accelerată Nr. 302: 5 ore 37 minute dimineța. 
Trenulă mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după amedl.

RugămR pe domnii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se binevoiască a scrie pe cuponulu manda
tului postalu și numerii de pe fășia sub care au primită. diarulu nostru până acuma.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei".

Se deschide abonamente pre anulă 1888
la

Toții de aci se mai potii procura și următdrele cărți din editura propria:

AMICULU FAMILIEI, piară beletristică și enciclopedicft-literară — cu ilustrațiuni.— Cursulă XII. — Apare în- 1 și 15 cfi 
a lunei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiuni frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
— mai departe tracteză cestiuni literare și sciențifice cu 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 oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totă nisuesce a întinde tuturoră indivicțiloru 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă e 4 fi., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. Piară bisericescă, școlară și literară — cu ilustrațiuni. — Cursulă XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2’/2— 3’/2 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- 
torl și diverse ocasiunl, mai alesă funebrali, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literarl; și în urmă totă soiulă de a- 
mfinunte și soiri cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă 
e 4 fi.—pentru România 10 franci — lei, plătibill și în bilețe de bancă ori maree poștali.

Colectanții priniescu gratisu totu altt patrulea esemplaru.
Numeri de probă se trimită gratisu ori-cui cere.

W* A se adresa la „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 învederată și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. (Op complet). 
Broșura I. II. și IU. Prețulă broș. 
I. II. 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 cdle. 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 cobzariulfi. Novelă origi
nală de Emilia Lungu. Prețulă 15 cr.

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

Idealulu perdută. 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.

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

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

Elu 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- 
gouvâ. Prețulă 10 cr.

Herman!! 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. Tragedia în 5 
acte după Euripide, tradusă în versuri 
de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr.

Petulantulfi. 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 cdle. Preț. 60 cr.

Tesaurulu dela Petrosa seu Cloșca 
cu puii ei de aurii. Studiu archeologic 
de D. 0. ,01inescu. Prețulă 20 cr.

Biblioteca Sătenului Românii. Car
tea I, H, m, 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, comerciu și chemiă. Prețulă 
50 cr.

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

îndreptară teoretică și practică pen
tru învețămentulu intuitivii în folosulă 
eleviloră normali (preparandiali), 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 mâsura în care este 
acesta, pentru aceea îlă și recoman- 
dămă mai alesă directoriloră și învâ- 
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 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 
— cuprind end Q composițiunl de totă 
soiulă de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința 

cu multă folosă de cătră preoți, învS" 
țătorl și alțl cărturari români. Prețulă 
1 fi. 10 cr.

Nu mă uita. Colecțâune 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 preparancjl. Broș. I. scrisă 
de Glavrilă Trifu profesoră preparan- 
dială. Prețulă 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarulă 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 11., în legă
tură de luxă 1.50—2.50

MiculQ mărgăritar!! sufletesc!!. 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 pântjă 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.

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

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

Tipografia A. MUREȘIA.NU, Brașovu*


