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ZSTotx aToonamentu
la

Cu I Octomvrie 1888 st. v. s’a deschișii nou 

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

Prețulu abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria:
pe trei luni 3 fl.
pe șese luni 6 fl. 
pe unu anii 12 fl.

Pentru România și străinătate:

pe trei luni 10 franci,
pe șese luni 20 franci, 
pe unu anii 40 franci.

Abonarea se pote face mai ușor! și 
mai repede prin mandate postaie.

Domnii, cari se vor! abona din nou, 
se binevoescă a scrie adresa lămuriți! și 
a arăta și posta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei".

Conjrrald și cMtHnarea Ini. I.
Brașovii, 4 Octomvrie v.

Amfi datu espresiune în nu- 
mârulu de Luni alu foiei nostre 
bucuriei, ce-o sâmțimu veejendd 
că de astădată congresulă națio
nalii bisericescti ală Româniloră 
gr.-or. din Transilvania și Ungaria 
s’a întrunită în sesiune ordinară 
conformă statutului organică.

Amă accentuată totă atunci, 
că sperămu și așteptămu dela 
bărbații aleși spre a representa 
poporală credincioșii în acestă con- 
gresu, ca se inițieze o activitate 
principiară, desbrăcând.u-se de orî-ce 
preocupațiuni personale, pentru 
ca astfeliu în timpurile acestea 
grele s6 potă apera cu succesă 
drepturile și esistența bisericei și 
se potă contribui cu putere la 
înaintarea culturii nostre, dândă o 
deosebită îngrijire învățământului 
românescă. Căci și așa nu ne-a 
mai remasu astăcjl altă teremă 
pentru desvoltarea naționalității 
nostre decâtă celă bisericescti și 
școlarii și scimti câtă de multă 
este amenințată, câtu de multă ni 

se dispută și 'activitatea pacinică 
pe aceste teremuri.

In adeveră, care bărbatu ro
mână cu mintea sănătosă și cu 
inima la locă nu se va bucura, 
când vede adunați în Sibiiu pe 
cei mai distinși bărbați ai Româ
niloră greco-orientali cu singurulă 
scopă de a se sfătui asupra mij- 
loceloră, cari în împrejurările de 
față potă asigura mai bine pro- 
gresulu nostru în biserică și 
școlă ?

Când vedemii că poporulu nos
tru împovărată cu atâtea sarcini 
grele și în cea mai mare parte 
aprope cu desăvârșire lipsită de 
scutulă și de folosele, ce este în 
dreptă a le pretinde ca echiva
lentă ală jertfeloră aduse necur
mată pe altarulă patriei; când ve- 
demă că acestă bravă poporă 
sărăcesce din efl în ȘÎ că, ca o 
urmare fatală a stării sale asu
prite, pare că’lă cuprinde o tristă 
amorțelă: atunci suntemă în dreptă 
de a aștepta dela areopagulă bi
sericei întrunită în Sibiiu ca prin- 
tr’o activitate viuă și priinciosă să 
reverse însuflețire și încuragiare 
în poporă și se’lă mângăiă prin 
sfatulă și sprijinulă său.

Activitatea congresului numai 
atunci va pute produce acestă 
efectă salutară, decă ea nu se va 
mărgini la împlinirea unoră forme 
seci, ci se va avânta la înălțimea 
adevăratei chiămări spirituale și 
morale a representanțiloră bise
ricesc!. Se nasce der importanta 
întrebare cu ce anume se va o- 
cupa congresulă națională-biseri- 
cescă din Sibiiu în sesiunea de 
față ?

Cuvântulă de deschidere ală 
Escelenței SaleMetropolitului, ce’lă 
publicămă mai josă, indică îndată 
în introducere chiămarea acestui 
corpă representativă.

,,întrunirea congresului nostru 
— cțise Escelența Sa — ne dă o 
nouă ocasiunea de a examina și 
constata desvoltarea practică, resulta- 
tele, vitalitatea și eventualele scăderi ale 
sistemei create acum douăzeci de 

ani pentru conducerea afaceriloră 
nostre bisericesc!, școlare și fun- 
daționale..“

Nu mai încape îndoelă că a- 
ceste esigențe capitale ale acti
vității congresului consună cu do
rințele tuturoră acelora, cari „au 
inimă pentru conservarea, întă
rirea și prosperarea bisericei. “

Prevenindu-ne der Escelența 
Sa în discursulă său de deschidere 
asupra adevăratului scopă ală în- 
trunirei dela Sibiiu, ne vomă lua 
voiă a pune înaintea ochiloră re
presentanțiloră bisericei unele a- 
prețiări ale situațiunei pe teme- 
iulă esperiințeloră făcute în cur- 
sulă aniloră.

Dela congresultf naț. bis. din Sibiiu.
Discursulu prin care Escelența Sa Metro- 

politulu Mîronu Romanul a deschisă 
congresulă națională bisericescă gr. or. 
în Sibiiu la 1 Octomvre a. c.

Prea sfințiți domni cpiscopi, prea stimați 
domni deputați congresuali, iubiți frați iu

biți fii sufletesci!
întrunirea congresului nostru națio- 

nal!-bisericesc!, convocată pe diua de 
astăzi) ne dă ocasiune nouă de a esa- 
mina și constata desvoltarea practică, 
resultatele, vitalitatea și eventualele scă • 
derî ale sistemei create acum 20 de ani, 
în primulă congres! ală nostru național- 
bisericescă, pentru conducerea și admi
nistrarea afacerilotă nostre bisericescl, 
școlare și fundaționale, va să dică pentru 
guvernarea statului nostru bisericescă.

Sunt convinsă, că Domniile-Vostre, 
prestimațl representanțl ai clerului și po
porului din întregă provincia nostră me
tropolitană, care aveți nu numai esperi- 
ențe bogate din vieța publică și în de
osebi pe terenulă bisericescă, ci aveți 
totdeodată și inimă pentru conservarea, 
întărirea și prosperarea bisericei nostre 
ortodoxe române, cu tactulă și prudența 
ce a dovedit’o congresulă nostru la tote 
întrunirile sale din trecută veți sta și 
de astădată la înălțimea misiunii D-v6s- 
tre și în combinarea măsuriloră uite:’’ore 
pentru perfecționarea organismului nos
tru bisericescă, liberi de orl-oe utopie și 
exagerare, liberi de orî-ce preocupațiune 
pentru lucruri, care cadă afară de tere
nulă bisericescă, vă veți face semă cu 
realitatea, în ceea ce privesce starea lu- 
cruriloră pe terenulă nostru bisericescă, 
greutățile generale ale situațiunii, scăde

rile și neajunsurile puteriloră nostre pro
prii, la care singure avemă a recurge ; 
er în considerarea acestora și [a justeloră 
nostre aspirațiuni nu veți perde din ve
dere în specială acelă curentă fatală, 
care se pornise în timpii din urmă cu 
multă vehemență și încâtva se mai sus
ține și acum, spre a călca autoritatea ie- 
rarchică în biserica nostră și spre a ne 
slăbi legăturile spirituale și disciplina, 
cărora avemă să mulțumim!, că biserica 
nostră ortodoxă,' acum uniculă paladiu și 
ală naționalității nostre, șl-a putută salva 
existența sa chiar și între împregiurărî 
cu multă mai grele decâtă cum suntă 
cele de astădl-

De asemenea suntă convinsă, că 
decă noi sub scutulă Preagrațiosului 
nostru Monarchă, ală Maiestății Sale îm
părat! și Rege Francisc! Iosifă I., pe 
care Dumnedeu să-lă țină la mulțl ani 
fericiți, și sub scutulă legiloră patriei 
vomă lucra aici în bună armoniă și vomă 
continua să lucrămă totă așa și în afară 
spre a feri biserica nostră de porniri 
stricăciose, spre a ne întări în organis- 
mulă nostru și spre a da totă mai mare 
avântă desvoltării salutare a instituțiu- 
niloră și preste totă a vieții nostre bi
sericescl ; noi prin acesta împlinindu-ne 
sublima misiune ce o avemă ca biserică, 
totdeodată vomă face cele mai bune 
servicii culturii generale și moralității 
publice, dela care depinde pr osperitatea 
statului și a fiăcărei societăți omenescl.

Acestea suntă cuvintele mele, cu 
care în acestă momentă solemnă și la 
acestă ocasiune notabilă în vieța nostră 
bisericescă vă salută din inimă Prea- 
sfințiți domni episcopl, prea iubiți frați și 
fii sufletesci, și cu care după premersa 
chemare a spiritului sfântă, care să ne 
lumineze și să -ne conducă în lucrările 
nostre, congresulă națională-bisericescă 
ordinară ală provinciei nostre metropo
litane pentru periodulă, în care ne aflămă, 
îl! declară de deschisă.

SOIRILE BILEI.
Direcțiunea căii ferate vicinale Haș- 

falău-Oderheiu refusă a recunosce între
prinzătorului constructoră ală liniei I. 
Kutlanya o pretențiune în sumă de 110 
mii fl. Societatea contestă pe temeiulă 
resultatului socoteleloră finale dreptulă 
acestei pretențiunl. Din causa acesta va 
urma procesă.

** -A
In noptea de 11 Octomvre n., no- 

tarulă de cercă din Libotină, comit. Sol- 
nocă-Dobeca, I. Fiilop, a fostă împușcat
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NIȚA DRAGA.
Schiță din vieța unui muncitorii.

II.
A doua di de dimineță Niță Dragă era în pi- 

oidre. Căduse puțină brumă, și cam strîngea din spete ; 
deschise porta, își făcu cruce, și porni. Avea să mergă 
ca de obiceiu în cetate.

Pe când bătea cinci clopotulă dela „Biserica 
negrău, Niță Dragă sta la marginea văii, ce curge pe 
dinaintea casei sale, își spăla fața. După ce se spăla, 
își netedi părulă și mustățile, își șterse fața cu mâ
neca cămășii, și porni, și cum mergea, începu să di°ă 
„Tatăl!-nostru“, și încet, încet dicendu-lă de vr’o trei 
ori ajunse lângă „Crucea Căpitanului14, își făcu cruce, 
sărută zăbrelele crucei și plecă mai departe, ca să a- 
jungă în cetate.

Trecând! prin Prund!, întră într’o cârciumă, unde 
mergea elă de obiceiu. Bău rachiu de trei creițarî pe 
datoriă, adecă pănă deseră când se va întorce din 
cetate, căci scia el! bine, că adl e Vineri, e (fl de târg!, 
și va câștiga elă atât! câtă să-și plătesc! deseră da

toria. Nu-i vorbă, elă câștigase erî — ar putea dice 
cineva — și astfelă putea să aibă creițarî. Der așa 
ar putea dice numai cine nu cunosce pe leica Păuna, 
pe nevastă-sa, căci cine o cunosce scie prea bine, 
că ea pune mâna pe bani, îi aședă pe fundul! lădii, 
căci are fete mari.

Așa pe la șese ajunse în cetate. Se gătase tu
tunul! din pipă, își scăse pipa din gură și rămase ast
felă așteptând! pe cineva să-i dea de lucru. Elă era 
cel! mai eftină hamală, de aceea să nu prindă pe ni
menea mirarea, decă tote precupețele din târgul! me
relor! îlă chemau să le scotă șetrele din cămări, să 
le ducă în pieță, să li-le așede, să le care venele de 
mere, și să le dică „vendare bună“ după ce-șl lua 
plata. Era puțină ce cerea elă, și de aceea avea 
mare căutare la precupețe, căci la eftină se uită ori 
și cine, cu atâtă mai vîrtosă vândătorele de pome, 
care suntă mai șirete și sciu ascunde merele cele pu
trede printre cele bune ca să le vândă cu câștigă.

Niță Dragă seu Dragă, cum îi diceau, ele, 
luase vre-o câțiva creițarî dela aceste muerî și acum 
se ducea încetă cu banii în mână, și mai asculta în
jurăturile omenilor!, pe cari îi lovise cu bețele și cu 
rudurile șetreloră pe când le avea în spate. Era di- 
baciu bietul! Dragă în a lovi lumea cu șatra de câte 

ori o avea în spate. Se ducea sermanulă omă la 
piatra din colțul! unei prăvălii din „Tergulă Cailor!u, 
unde ședea de obiceiu.

Așa făcu și acum, se puse pe bolovan!, începu 
să-și numere creițarii, și cu un! zîmbet! pe buze se 
ridica de pe „jețul!“ său, merse într’o trafică, își luă 
de trei creițarî un! pachet! de tutun!, plăti cinci 
creițarî din datoria cea vechiă, se întorse la jețul! 
său și se aședă pe el! cu totă nădejdea.

El! ședea pe bolovan! și se gândea la diua de 
erî, la butoiul! ce’l! dusese la Țîpul! lui Meșotă, și 
îl! cuprinse un! năcaz!, când îi veni în minte gân
dul!, că el! a dus! prea eftin! butoiul!. „E târdiu“, 
își dise el! în cele din urmă și se liniști. „Las! că și 
bieții studențl nu prea au parale?

Borborosind! încet! se ridică de pe bolovan!, 
adecă de pe „jeț!“, cum diceau ceilalți hamali, și 
plecă.

Norocul! tot! noroc!.
Pocinog! făcuse cu precupețele, rachiu gustase, 

tăbac! avea, și după atâtea procopseli nu făcu doi 
pași și audi o fluerătură. Acesta era semnul! că’l! 
chiamă dre-cine să* ducă ceva în spăte. Intr’adevăr!, 
din'tr’o prăvăliă vecină îl! chiămâ un! băiat! și-i dădu

i
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pe ascunsă.de făptuitori necunoscuțl, din 
răsbunare. Gendarmeria îi caută.

* * *
In Becleană, lângă Făgărașă, au arsă 

bucatele adunate de pe câmpii la 9 
economi.

* •+• *
In 10 Octomvre n. orașulă Sepsi- 

Sângeorgl și înprejurimea lui au fostă bă
tute de grindină.

. * * *
Musica orășenescă, sub direcțiunea 

d-lui Anton Brandner, va da patru con
certe în abonamentă în sala hotelului Nr.
1. Celă dinteiu concertă se va da Du
minecă în 9 (21) Octomvre. E de prisos 
a mai spune, ce e ’n stare se presteze 
musica orășenescă. Cei cari Duminecă 
sera au fostă în sala cea nouă a hote
lului Unionă ca s’o asculte, și au foștii 
forte mulțl, s’au putută convinge din 
nou, că vrednice suntă a fi visitate con
certele și seratele acestei musicl.

Istoriculu maghiarisărei în comitatulu 
Bekes.

Dintr’o dare de semă, ce o 
face în coldnele lui „Egyetertes“ 
„patriotulii“ Carolu Jeszenszky a- 
supra istoricului maghiarisărei în 
comitatulh Bekes, găsimu cu cale 
pentru vremile de acjl a repro
duce în estrasti următorele părți:

Din partea „ Comitetului comitatensă 
însărcinată cu afacerea .propagărei lirnbei 
unguresc^ s’a cetită la an. 1832 ună ra
portă în adunarea comitatensă a comi
tatului Bekes, ținută în comuna Gyula. 
Intre altele se dice în acestă raportă:

„Comitatulă Bekes, în țera dejosă, 
este unulă din acele ținuturi locuite de 
Maghiari, ai căruia locuitori pretutinde- 
nea au fostă cunoscuțl ca unii, cari s’au 
distinsă prin păstrarea cu scumpătate a 
originalității și curățeniei lirnbei ungu- 
rescl, prin timbrală și obiceiurile loră; 
în ală căroră magistrată nu s’a pome
nită a se audi altă glasă, • afară de „dul
cele11 glasă ungurescă; ale cărora pro
tocol, totu feliulă de scrisori oficiale 
și mai tote corespondențele de multă 
timpă se portă în limba ungurescă” etc.

După acesta se dice în raportă, că 
limba maghiară a ajunsă în așa usă, în
oată tribunalele, cum și primăriile co
munale în afacerile loră publice foloseau 
pe timpulă acela esclusivă limba ma
ghiară. Apoi continuă astfelă:

„Totă aici, ca ună rară esemplu se 
pote privi și modulă cum în acestă ți
nută a înaintată și s’a sporită maghia- 
risarea prin vecinătatea acestoră neaoși 
Maghiari, și încă în timpă nu tocmai 
lungă, deși n’a fostă ajutorată de ni
menea mai de locă. In comuna Endrod, 
despre care se scie că este de origine o 
coloniă slovacă și numără de presentă 
5729 suflete, mai multă nu mai poți 
găsi urmă de Slovacă; locuitoriloră a- 
cestei comune deja de multă li se ves- 
tesce și cuventulă lui Dumnecleu esclu
sivă în limba ungurescă. Intr’o situa- 

țiune totă atâtă de îmbucurătore se află 
în privința maghiarisării și opidulă Szar- 
vas cu 15,701 locuitori de origine slo
vacă — mai cu semă decă va tinde în 
direcțiunea acesta nisuința conducători- 
loră bisericescl și lumesc!, care nisuință 
altmintrea este esemplară în astă pri
vință. încă și în celelalte comune ne
maghiare aflătore în gremiu, cari prin 
situațiunea loră nu stau așa multă sub 
influința Maghiariloră — dorita maghia- 
risare se află încă și aci în legănulă des- 
voltărei sale și ulteriora desvoltare a a- 
celeia se așteptă mai vîrtosă dela însu
flețirea comună/>

Pentru maghiarisarea comuneloră ne
maghiare, susă disulă comitetă de ma- 
ghiarisare află necesară ca să se pună 
pondulă principală pe educațiune, căci; 
elice elă, „copilulă germană seu valachă 
de sigurii mai ușoră se va pute preface în 
adevărată cetățenă maghiară, decâtă pă
rinții înaintați în etate, cari prin natura 
lucrului suntă mai puțină accesibili pen
tru altă limbă seu obiceiuri...., numai 
câtă să recere ca Maghiarulă să nu se 
retragă dela prestarea jertfeloră nece
sare/ Etă în specială ce propuneri a 
făcută comitetulă de maghiarisare în 
susă c sa adunare a comitatului Bekes:

1. „De vreme ce în sensulă ultimei 
legi, în oficii publice nu potă fi, decâtă 
omeni cari sciu unguresce, nici în loca
litățile nemaghiare din gremiu să nu mai 
potă fi nici preotă, nici învățătoră său ma
gistru școlară, care nu scie unguresce.

2. „Decă însă și în timpulă de față 
s’ar afla undeva în comitâtă păstoră su- 
fletescă seu învățătoră, care nu scie un
guresce, să fia obligați a-șl ține capelani 
maghiari, er învățătoriloră să li se con- 
cedă ună termină de 3 ani, în care 
timpă decă n'au făcută nici ună progresă 
în limba maghiară și nici nu s’au silită 
să facă asemenea progresă, să-șl pierdă 
oficiulu. Astfeliu:

3. In-s’aru pute impune păstoriloră 
sufletescl, fără osebire de confesiune, ca 
intru vestirea cuvântului lui Dumnedeu în 
lauda ce ’i se aduce lui Dumnedeu, prin 
cântări, cu ună cuvântă în tote actele 
de pietate să se introducă rită ungurescă. 
Acolo însă, unde acum, e încă imposibilă 
deplina delăturare a graiului) domnitoru 
străină, săvîrșescă serviciulă publică dum- 
necțeescu schimbându-lu din când în când, 
și apoi mai desă, pe limba ungurescă.

în ală 4-lea punctă se dispune pur
tarea matriculeloră în limba ungurescă, 
er punctulă ală 5-lea sună astfelă: '

„Ce privesce pe învățători și pe 
magistrii de scolă, este necesară ca a- 
ceștia în instruirea atâtă a copiiloră, 
câtă și a copileloră cari cerceteză șco- 
lele dela sate seu de prin opide, să folo- 
sescă esclusivă limba maghiară, — anume 
scrierea, cetitul, calculațiunea, rugăciunile 
și cele ținătore de confesiune să le propună 
numai în limba ungurescă; cele din urmă 
să 11-se potă esplica eleviloră și în 
limba maternă acolo, unde neapărată o 
pretindă acesta împrejurările”.

Aceste propuneri ale „Comitetului 
comitatensă însărcinată cu propagarea 
lirnbei unguresc/ au fostă primite și 
adoptate ca disposiții luate din partea 
comitatului, fiindă însărcinată cu esecu- 
tarea loră ună comitetă permanentă co
rni tatens ti, în a căruia frunte se afla 

preotulă de atunci ală Szarvas-ului, 
Samuel Simon. Cu câtă ardore și cu 
câtă zelă au umblată Ungurii să ducă 
în îndeplinire hotărîrile de mai susă, o 
probeză Jeszenszky cu aceea, că „nici 
ună preotă seu învățătoră panslavistă 
nu se afla în protopopiatulă Bekeșului”.

Numai două partide se aflau în pro- 
topopiată: „partida maghiară” și „par
tida slovacă”. Cea din urmă se provoca 
la patriotismulă său pentru ca să se 
deosebescă de panslaviști, de cari nu se 
aflazz pe atunci, decâtu încă numai în unele 
comitate din partea de sasă a Ungariei 
etc. etc. (Va urma.)

Elena Teodorini și slndenții nniversitan.
Joia trecută, 23 curentă, s’a dată la 

Teatrulă Națională din BucurescI ul
tima representațiune a d-rei Teodorini, 
în folosulă esposițiunei române dela 
Parisă.

După terminarea representațiunei, 
studenții in jcorpore în urale nesfîrșite 
și la lumina facleloră au condusă pe 
d-șora Teodorini acasă (la hotelă Hu- 
gues), unde d. C. Calmuski a ținută ună 
discursă în numele studențiloră.

Sâmbătă d-șora Teodorini a mai tri- 
mesă d-lui Stavri Predescu, președintele 
societăței universitare „Unirea”, mai multe 
portrete și scrisorea de mai josă, pentru 
a o comunica studențiloră.

„Iubiți studenții Aseră, când vă as- 
cultamă cu ochii plini de lacrimi, ași fi 
dorită să vă potă spune totă ce sufle- 
tulă meu simțea la fiă-care cuvântă, să 
vă potă descrie sensațiunea dulce și 
mângăetore care ’ml făcea să tresară 
inima în pieptă, der frigurile așa de tari 
’ml amețeau mințile și ’ml înăbușeau gla- 
sulă.”

Astăcji puțină mai liniștită viu a vă 
mulțămi, recunoseătdre de afecțiunea și 
admirațiunea ce ml-ați arătat’o ori de 
câte-orl m’am reîntorsă între voi. Viu 
a striga din totă inima: trăiască studen
ții Universității din BucurescI, fala și mân
dria iubitei nostre țări, trăiască Craiova 
dulce cuibă ală nascerei mele, trăiască 
părinții și surorile nostre, și decă prea 
divinulă Oreatoră ar asculta cererea mea, 
ar trămite asupra loră atâtea bunătăți, 
câte note am în glasulă meu.

„Florile cu cari m’ațl împodobită a- 
seră voră forma corona mea cea mai 
mândră și gloriosă.

„Dorindă der ca acestă sărbătoresă 
rămână atâtă de adâncă săpată în ini
mile vostre precum va rămâne neștersă 
în a mea, vă trămită portretulă meu. 
Primindu-lă, aduceți-vă aminte, că Pri- 
vighetorea Olteniei (precum o numiți) pe 
țărmuri străine cântă duidsă, gândindu-se 
la voi,, așteptândă nerăbdătore să se re- 
întorcă în midloculă vostru și în cânte
cele cele mai frumose și atingătore să 
vă spue veselia ce o simte, dorulă care a 
suferită.

„Plecă, mă ducă departe, der ori 
câtă de departe voiu fi, gândulă și inima 
mea între voi voră rămâne.

Elena Teodorini.
Comitetulă.Soc. „Unirea” i-a trimesă 

următorulă răspunsă:

Domnișoră Teodorini 1 Deplină con
vinși de simțimentele nobile ce aveți, 
nu nl-amă făcută decâtă datoria arătân- 
du-vă, decâte-orl ocasiune amă avută, 
admirațiunoa ce trebue să o avemă pen
tru o soră a nostră, care a dusă fala 
numelui de Română peste măriși ocene 
și care din culmea triumfuriloră ce a re
portată înflumea întregă, șl-a adusă amin
te de țera-mumă.

Ceialalțl artiști ce i-a produsă țera 
nostră, când au văzută că culegă câte-va 
succese în țări străine, au fostă târâțl de 
vârtejulă gloriei și au uitată că suntă 
Români. Ună geniu însă nu putea să ur
meze regula comună și de aceea te ve- 
demă venindă din când în;când în țera 
nostră, ba încă săvârșindă acte, ca celu 
dela Craiova, de ună patriotismă fără se- 
mănă.

Recunoscători , atâtă ca Români 
pentru actele mărețe ce le săvârșesc!, 
câtă și ca studențl pentru atențiunea ce 
nl-ațl dată și interpretarea dreptă a 
slabeloră nostre mijidee de admirațiune, 
nu găsimă îndestule cuvinte a vă mulțu
mi pentru darulă prețiosă ce nil’ațl 
făcută; căci ce ar fi putută fi mai scump 
pentru noi decâtă a ave în tot-d’auna 
dinaintea ochiloră imaginea aceleia, care 
fermecândă lumea întregă a sciută să 
facă a înflori în inimile năstre sentimen
tele mai cele frumose ?

O singură rugăminte avemă să’țlmai 
facemă.

Atunci când, dusă pe aripile gloriei, 
vei atinge culmile cele mai înalte, adu- 
’țl aminte, că decă tote poporele în es- 
tasă te admiră, poporulă română te adoră 
și așteptă ca din când în când să’i dai oca- 
siunea ca să’țl arete ceea ce densulă 
simte și gândesce și să’țl împletescă o 
flore mai multă pe cununa gloriei și a 
nemurirei.

Președinte, Stavri Predescu,
Secretară, A. Vernescu-Busău.

Respnusnla Doctorului Mackenzie.
Cartea lui Mackenzie, în care răs

punde la învinuirile ce i-le-au făcută 
medicii germani și pressa nemțescă, a 
apărută sub motto din „Enric IV" ală 
Shakespeare: „Acum luațl aminte, cum 
o simplă istoriă vă nimicesce.”

In broșura sa, Mackenzie declară, că 
învinuirile mediciloră germani l’au si
lită să răspundă, deși e 'durerosă a mai 
pregăti inimiloră suferințe. „Isvorele o- 
ficiale" suntă de „caracteră mixtă”, cu 
tote astea conțină importante documente, 
ce i-s’au refusată, așa d. e. părerile lui 
Gerhardt și Bergmann cătră ministeriulă 
casei, înainte de a fi chemată Macken
zie la Berlină. Acesta îndreptă asupra 
mediciloră germani atacuri de natură forte 
gravă. Vina cea mai mare o atribue pro
fesorului Gerhardt.

Acesta, dice mediculă engleză, când 
l’a învinuită că a vătămată prințului de 
coronă Frideric cordele vocale, a făcut’o 
de năcasă pentru succesele sale (ale lui 
Mackenzie). Când i-a succesă să stîr- 
pescă o bucată, Gerhardt a căutată să-lă 
înegrescă în ochii pațientului printr’o is- 
butită manoperă teatrală. Purtarea lui

de lucru. Niță se întorse cătră ceilalți hamali, le 
zimbi și’șl vădii de trebă.

„Cum strigă pe Română?” începu unulă din ha
mali. „Uite așa”, răspunse altulă și fluerâ odată, er 
după aceea toți hamalii rîseră, der Dragă habară 
n’avea, căci se afla în trâbă și scia că’i va curge ceva 
lapte în păsată.

Niță mai luă câțiva creițarl și pleca mai departe 
prin cetate. Apucă drumulă pe la precupețe și după 
ce asculta vorbele fiăcăreia, căci tote îlă cunosceau 
și tote îi vorbeau, apucă printre șetrele cismariloră 
și ale papucariloră și uitându-se în drepta și în stânga, 
era împinsă de trecători când într’o parte, când în- 
tr’alta.

Nu-i păsa nimică lui Niță de tote acestea; era 
dedată cu îmbuldela și scia, că Vinerea e multă lume. 
Trecu apoi pe lângă băcănia, unde dusese alaltăerl 
ceva marfă la magaziă, și când colo ce să vedl? Când 
era aprope de prăvăliă tocmai eșea ună ucenică, ca- 
re’lă cunoscea, avea în mâni nisce pescl, vrea să-i 
arunce în vale, și Niță Dragă, norocosulă, apucă pescii 
din mâna băiatului și dise : „las’ că’să buni/ Plecă 
mai nainte pe lângă curelarl, trecu apoi printre sacii 
de bucate, se apropiă de lăcătuși și de șetrele cojo- 
cariloră și sta răcjimată de o ladă. Elă se uita la 

Brănenii, cari ședeau pe lângă zidurile „Sfatului" cu ouă 
și cu untă, se uita bietulă cum mănâncă, și începu 
să rî(jă. La o parte ședeau vre-o trei brănence și 
vr’o doi brănenl, toți întorși cu spatele unulă cătră 
altulă și scoteau din fundulă desagiloră câte o bucă
țică de brânză și pâne și âșâ pe furișate — bagă semă 
ca să nu se vedă unii pe alții ce mănâncă și cum 
mănâncă — îșl potoleau fomea.

Niță Dragă nu zăbovi multă, ci merse mai de
parte, căci într’o depărtare de trei pași audise vorbă 
multă. Era ună Italiană cu colivii cu pasări, cari scotă 
bilete de norocă, și numeri de pusă în lotăriă. Acolo 
alergă sârmanulu”, și cum totă audise spusele „Nem- 
țului“, cum îi dicea elă, băga mâna în șerpară, 
scăse doi creițarl și ceru să-i tragă ună biletă.

„Unu, doi, trei”, dise Italianulă, er pasărea după 
două trei țiuituri scdse ună biletă, îlă dădu lui Niță, 
și Italianulă începu erășl: „Haideți la norocă, să vedeți 
câtă trăițl, ce sorte aveți, și ce numeri să puneți la 
lotărie!“

Dragă luâ biletulă, se uita la elă și plecă, și 
cum mergea cu elă în mână, întâlni pe ună altă ha- 
malu, care scia carte, îi dădu biletulă și ascultă: „Ai 
să trăescl încă 30 de ani, dintr’ună butoiu ți-se va 

trage fericirea”. Așa ceti posnașulă hamală și, voindă 
să cetescă mai departe, Niță îlă opri.

„Dintr’ună butoiu! are haz!” dise elă scărpinân- 
du-se după ureche. „Eu nu’să șolodară, asta nu se 
pote... Der mai scii dracu? pote vre să înțelegă bu- 
toiulă de erl”, îșl gândia bietulă omă și sta să se 
întorcă la „Nemță” să-lă întrebe.

La lotărie numerii 1, 14 și 7, ceti hamalulă, er 
Niță luă biletulă și’lă puse în șerpară.

Ocoli „Sfatulă”, aruncă ochii la cumpăna orașului, 
unde se cumpenescă poverile de marfă, și văjendă că 
nu-lă chiamă nimenea, luă drumulă pe ulița vămei, pe 
lângă șetrile funariloră și ajunse la „Portă”. Acolo 
văcjendă omeni mulțl, audindă și o musică, merse 
și elă să casce gura. Era o panoramă cu câș
tiguri. Ună Nemță arăta ună șarpe, îlă încolăcea pe la 
gâtă, îlă băga în sînă și lumea se minuna grozavă. 
Niță mai văduse și cu tote acestea îi plăcea să se 
uite. .Aruncă ochii pe la chipurile din afară, și cum se 
totu înbulclise, se apropiase de cele două maimuțe ce 
se totă jucau pe nisce bețe. Ună Săcuiu, care era cu 
pipa în g .ră și sta aprope de una din maimuțe, o 
păți cum se cade. Maimuța se întinse, îi luă pipa din 
gură și o apucă ea în dinți.

Săcuiulă rămase ca trăsnită. Totă lumea rîdea. 
Rîdea și Niță. Elă nu mai văzuse așa ceva.
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Gerhardt a fostă neonestă chiar și față 
cu prințulă de coronă. Decă cu totă 
raportulă profesorului Virhow, Gerhardt 
și Bergmann au stăruită pe lângă păre
rea, că boia e racă, atunci datoria loră 
trebuia sâ’i silescă a o tracta pe față ca 
atare, și, decă n’aveau încredere în mine, 
singura cale onorifică pentru acești me
dici era, să se separe pe față de den- 
sulă (de Mackenzie) și să facă raporte se
parate.

Mackenzie istorisesce, că Ferhardt 
la tractarea galvanocaustică a bolei a apli
cată verfulă înroșită în focă ală unei 
serme timpă de 14 dile, în fîă-care di, 
în interiorulă gâtlegiului. Acestă trata- 
mentă a fostă nesciențifică și fără pri
cepere făcută. Arderea repețită e ceva bar
bară. Gerhardt trebue să fiă făcută 
responsabilă pentru schimbarea bolei, care 
la începută nu era periculosă. Asupra 
asistentului lui Gerhardt, anume Landgraf, 
bolnavulă s’a plânsă de repețite-orl; era 
asistentulă brutală și nedibaciu.

In San-Remo, Mackenzie a comuni
cată A. Sale, că în gâtă s’a făcută o schim
bare nefavorabilă. Al. Sa întreba: „E 
racă?“ Mackenzie răspunse: „Regretă 
că trebue sâgspună, că racă se vede a 
fi, der e cu neputință a fi sigură despre 
acesta.11 Prințulă de coronă primi acestă 
împărtășire, După ună momentă de tă
cere dise A. Sa apucândă mâna lui Mac
kenzie și cu acelă zîmbetă blândă carac
teristică : „Mă temeam de cât-va timpă 
de așa ceva; îți mulțămescă, că ’ml ești 
atâtă de sinceră.11

„In întrega și îndelungata mea es- 
periență, dice Mackenzie, n’am vădută să 
se porte ună omă, în astfelă de împreju
rări, cu atâta eroismă naturală. A. Sa 
n’arăta nici celă mai mică semnă, că ar 
fi abătută, ci petrecea dina cu obicinu
itele sale ocupațiunl. Sera la masă era 
veselă. ■ Fără Opintire aparentă, vorbea 
nesilită?

Mackenzie judecă în modă nimici- 
toră activitatea lui Bramanu. Acesta cer
cetă cu oglinda, dă cum ar fi făcută la 
ună modelă de hârtiă mache. La ob
servarea lui Mackenzie: „Potă vede, că 
Bramann nu e dedată a folosi laryngo- 
scopulă14, replică prințulă de coronă : 
„D-ta o vedl și eu o simță!“ La ope
rațiune în San-Remo prin întrebuințarea 
chloroformului de cătră Bramann mai că 
era să se ’ntemple o catastrofă. Medi- 
culă englesă istorisesce nesuccesele ca- 
nuleloră lui Bramann, declară că canu- 
lele acestuia suntă anticvate, din care 
causă Bramann părăsi ofensată camera. 
Bergmann împedecă d’a se ’ntroduce o 
canulă mică și din pricina acesta s’a 
produsă o ne’ncetată iritațiune a gâtle
giului. Intr’o singură nopte a trebuită 
să se curețe canula.

Mackenzie crede, că chiară în Char
lottenburg ar fi fostă cu putință o 
operațiune, decă n ar fi fostă acelă ne
norocită tratamentă ală bolei de cătră 

Bramann și Bergmann. Din causa canu- 
leloră celoră rele s’a provocată acea iri
tațiune a tusei, care a sdruncinată nence- 
tată gâtlegiulă. încercările lui Bergmann 
mai multă au stricată bolei.

Despre cele întâmplate în Char
lottenburg , când Bergmann a fostă 
adusă să introducă o canulă, istorisesce 
Machenzie: „Spre groza mea, Bergmann 
îșl vârî degetulă adâncă în rană. După 
repețite, der zadarnice încercări ale lui 
Bergmann, d’a introduce canula, fu adusă 
Bramann. împăratulă tușea în continuu 
și perdu multă sânge. împăratulă ml-a 
cjisă, șă nu mai lasă pe Bergmann a’i face 
operațiă. împăratulă vorbea de repețite- 
orl despre brutalitatea lui Bergmann și 
îmi scrise despre acesta cuvinte forte 
caracteristice, ce nu mi s’au permisă 
să le publică? Mackenzie dice, că împăra
tulă lucra cu atâtă mai multă, cu câtă 
se simțea mai rău. Era hotărîtă să moră 
la postulă său făcendu’șl datoria.

Despre profesorală Schrătter dice 
ironic Mackenzie: „Elăjîșî dă mărturia sa 
„cam neparțială11, der nu s’a pronun
țată hotărîtă. Decă eu n’am vrută să 
încercă a tăia o bucată din crescătura 
din gâtlegiu, nu pentru aceea n’am fă- 
cut’o, că doră profesorală din Viena 
s’ar fi pronunțată „categorică contra 
tăiărei?

Hotărîrea de a nu opera a fostă 
luată înainte de sosirea lui Schrotter și 
s’a basată pe faptulă, că gâtlegiulă arăta 
rău și orl-ce manipulațiune cu cleștele 
era esclusă?

Din descrierea lui Mackenzie se vede 
câtă de multă a suferită împăratulă 
Frideric, e durerosă că medicii n’au gă
sită altceva mai buhă de făcută decâtă 
să se certe la patulă lui.

ScirY economice și industriale.
Creditulu fondării ungară a decisă 

să înființeze în Glușă o sucursală.

D-lă Schdssburger din Brașovti, care 
căuta1 ună anume locă situată lângă al-- 
bia Milcovului pentru a înființa o fabrică 
de postavuri, grose, aflămă că ar fi pără
sită acestă ideă pentru că apa Milcovu
lui ar fi mai totdeuna turbure. Buleti- 
nulă Camerii de comerciu din Focșani 
regretă, că d-lă Schăssburg6r n’â cerce
tată și apele dela RădulescI (surse din 
padurea negră) care suntă de o limpi
ditate extraordinară în totă timpulă a- 
nului și unde găsesce și loculă pentru 
instaiațiunea fabricei sale, apropiere de 
Focșani cam la 10 kilometri.

Cetimă în „Curierulă Financiară11 
din BucurescI: „Pe Domeniulă coronei 
Gherghița, administrația domeniului co
ronei, în laudabilulă scopă d’a introduce 
printre locuitori diferite industrii, a în
ființată ună atelieru modelă pentru, fabri

carea și împletirea de coșuri începândă 
dela cele mai' primitive pănă la coșurile 
și împletiturile de artă. Atelierulă e do
tată cu mașinele necesarii la tăiatulă și 
curățitulă nueliloră și are în capulă său 
ună măestru bine cunoscută în BucurescI 
ca specială pentru facerea unoră ase
menea coșuri. Ni se mai face cunoscut, 
că totă în comuna Gherghița, adminis
trația domeniului coronei va mai înființa 
și ună „atelieră de frînghii11 pentru care 
s’a luată deja disposițiunile necesare.

Este în adevără de admirată cum 
d. Ioană Kalinderu, administratorulă do
meniului’ coronei, scie să esecute voința 
și dorința Suveranului cu o abnegațiune 
care a făcută ca în scurtă timpă dome
niulă coronei, care era la începută așa 
de nepopulară, să devie astăcll o institu- 
țiune populară și de-o remarcabilă uti
litate pentru săteană și pentru progre- 
sulă industrială și agricolă din țâra 
nostră?

„Românulă11 află, că au sosită la 0- 
dobescl în România comercianțl din stră
inătate pentru a face cumpărări de vi
nuri, oferindă 1 leu 60 bani pentru de- 
calitru.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
Parisii, 16 Octomvre. In ședința 

de a$i a camerei deputațiloru, mir 
nistru-președinte Floquet a presen- 
tată proiectulu de lege privitoru 
la revisuirea constituțiunei între 
aplausele stângei și a propusă se 
se trimetă la comisiune, căreia deja 
i-s’au presentată propuneri analoge. 
Andrieux cere să se numescă o 
comisiune deosebită. Floquet pune 
cestiunea de încredere, după care 
propunerea lui Floquet s’a primită 
cu 807 contra 181 voturi.

înaintea ședinței camerei s’au 
lipită placate cu cuvintele: „Josă 
cu hoții! De asemenea s’au lipită 
placate la intrările camerei și chiar 
la palatulă Borboniloră. Deputății 
au apărută iritați, fiind-că poliția 
sufere acestea. Placatele s’au în
lăturată dup’amecță.

Berlinu, 16 Octomvre. Se vor- 
besce, că în Munchen s’a hotărîtă 
confiscarea broșurei lui Mackenzie 
pentru lesă-maiestate. In urma a- 
cesta procurorulă de stată a or
donată confiscarea.

DIVERSE.
Melcuiu ca inimică alu plaptelord. 

In timpulă ploiosă ală anului se îmulțescă 
forte multă melcii și tote molușcele tî- 
rîtore, care portă în spinare o cojă tare 
încolăbită. Acești melci facă mare rău 
grădinariloră, căci atacă foile de sfecle, 
ba chiar grâulă semănată și. mai cu să- 

mă răsadurile, care conțină plante nouă 
și fragede. Dintre melci celă mai peri
culosă e unulă mică, care se îmulțesce 
forte repede ; elă stă diua ascunsă la 
rădăcrna plantei ori în răsadă, șiochiulă 
celă mai pătrundătoră nu-lă pote ochi. 
Noptea ese și strică răsadulă, care în 
ajună promitea cele mai bune speranțe. 
Etă mijlocele ce le propune j urnalulă de 
agricultură practică din Francia contra 
acestei molusce, care aduce multe pagu
be horticulture! francese: Varulă ne
stinsă, pote distruge acești melci ’din 
grâu, săcară și răsaduri, ârancându-lă 
dimineța pe rouă în loculă atacată; căci 
îndată melcii ajunși de vară ’se svârco- 
lescă, caută a se descărca de substanța 
ardătore a varului, facă spume. 0 a 
doua aruncare de prafă vărosă după l/2 
oră le causeză morte negreșită. Gră
dinarii francesl întrebuințeză de obiceiu 
foi de varză unse cu untă râncedă, care 
puse în loculă bănuită, a doua di suntă 
pline cu melci. Să nu uitămă în fine, Că 
și pasările de curte potă fi ună distru- 
gătoră ală multoră molusce din gră
dini, de aceea pe alocurea suntă duși la 
câmpă curcanii și curci dimineța pentru 
stîrpi acești melci și multe alte insecte 
vătămătore. Singură foile de sfeclq^nu 
’și-au găsită leculă contra acestoră melci. 
— „Gaz. Pop?

Ctarsulii pieței Brașovu
din 16 Octomvre st. n. 1888.

Bancnote românescl Cump. 9.40 Vend. 9.42
Argintă românescă . „ 9.35 r 9.40
Napoleon-d’orI . . . „ 9.62 ti 9.64
Lire turcescl . . . „ 10.90 ii 10.95
Imperiali.................... „ 9.90 ii 9.95
GalbinI.................... ■ 5.70 n 5-74
Scris, fonc. „Albina116°/o „ 101.- n ——

ii n h „ 98— n 98.50
Ruble rusescl . . . „ 128— 129—
Discontulă .... 67î—S’/o Pe ană.

Cursulu la bursa de Viena
din 15 Octomvre st. n. 1888.

Renta de aurii 4°/q ........ 100.80
Renta de hârtiă 5°/,,................................... 91.20
Imprumutulă căiloră ferate ungare . 147.75
Amortisarea datoriei căilorii ferate de 

ostii ungare (1-ma emisiune) . . 97.60
Amortisarea datoriei căilorii ferate de 

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

ostă ungare (3-a emisiune) . . 114.50
Bonuri rurale ungare...............104.30
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.30
Bonuri rurale Banată-Timișă . . . 104.40
Bonuri cu cl. de sortare.......... 104.40
Bonuri rurale transilvane..........104.30
Bonuri croato-slavone...............104.—
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă............................................ 99.50
Imprumutuliî cu premiul ă ungures că 130.75 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului...................  123.25
Renta de hârtiă austriacă .... ,81.50
Renta de argintă austriacă .... 82.30
Renta de aură austriacă.......110—
LosurI din 1860   140.25
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 874— 
Acțiunile băncei de credită ungar. . 307.25 
Acțiunile băncei de credită austr. . 314.30
Galbeni împărătesei ........................ 5.76
Nâpoleon-d’orI....................................... 9.6072
Mărci 10Q împ. germane................... 59.35
Londra 10 Livres sterlings .... 121.52

Editoră și Redactoră responsabilă.:
Dr. Aurel Mureșianu.

Sâcuiulă zăpăcită începu sâ se roge de maimuță, ce- 
rendu’i pipa. Nici nu’i mirare ; maimuța era îmbrăcată 
ca ună husară. „Domnișorule11, dise unguresce Sâcuiulă, 
nu mai face glume și dă-ml pipa“.

Rîsulă începu din nou și Niță de veselă ce era 
nu se îndura sâ plece dela panoramă, și de câte- 
orî se apropia cineva de maimuță. Niță rîdea și aș
tepta să se întâmple ceva.

Era pe la 11 ore. Dragă, mulțămită în sufletulă 
său de pățania Secuiului, merse pe „livada poști? și 
se trânti pe ierbă.

Nu" dormi multă și peste puțină se deștepta, căci 
ună polițistă îi stricase odihna, nu de bună voiă, ci 
pentru că puse ghiara pe o țigancă, care furase, și cum 
îi trase d.uâ cu nuiaua de trestiă, ce o avea în mână, 
țiganca țipa ca din gura șarpelui.

Niță se sculă și când se ridicase pe jumătate 
vâdu lângă elă pe ună pretind, totă hamală, pe Ghiță 
Boncă.

„Da tu aici eștl?u clise Dragă, și începu sS rîtjă.
„Aicea11, grăi pretinulă său și îlă întrebă de 

ce rîde.
„Apoi cum dracii să nu rîdău, începu Dragă, 

„cum sâ nu rîdă de ce-am vâdută la panoramă?11 și 
istorisi totă întâmplarea cu maimuța.

Boncă nu credea, der rîdea și elă.
j,Așa a fostă11; se jura Niță. „Să mă credl că așa 

a fostă11; continuă elă în rîsete.
„Ei șl-apoi, i-a mai dată pipa îndârâtă?u
„Dată pe dracu. Adecă, Sâcuiulă începuse sâ’i 

(jică „Domnișorule11 și să-i ceră pipa în limba sa, dâr 
maimuța de unde! nu înțelegea unguresce11.

„Ei șl-apoi?“ întrebă Boncă curiosă.
„Apoi a venită Nemțu și i-a vorbită elă mai

muței în limba ei, și maimuța îndată i-a dată pipa 
înapoi, și după aceea, a dracului, ca sâ rîdă de Sâcui 
șl-a luată șapca din capă și i-a mulțămită cătănesce. 
Să fi vâdută ce rîsă era acolo.11

După ună timpă Dragă dise „norocă bună“ 
și plecă.

Avea sâ mai câștige o dutcă de bani, căci luase 
nisce ciubăre ale unei cocone; aruncă încă odată 
ochii la panoramă, rîse și porni voinicește; parcă 
nici odată nu mersese așa de iute. Vrea sâ se întel- 
nescă și cu alții sâ le istorisescă întâmplarea cu 
maimuța.

Cocona ședea în Ulița Scheiloră, Elă duse ciu
bărele, luă dutoa și venia în josă și cum venia veselă 
se opri lângă „Podulă bătușiloră11, aruncă o privire 

la țiganii ce erau alăturea și potcoveau cisme, și fără 
sâ se mai cugete multă sui treptele podului și s’ar 
fi dusă fără să se mai uite îndârâptă, decă ună blâs- 
tâmată de potcovară nu l’ar fi năcăjită cu o 
întrebare. ,

„Iți cumperi cisme, Dragă? Decă ți’î cumpăra 
să mi le dai mie să ți-le potcovescău, clise țiganulă 
răutăciosă și rîdea cu tovarășii lui dimpreună.

Niță Dragă se uită urîtă la țigani; sta să-i rupă, 
așa l’a năcăjită acestă întrebare, der îșl căută de 
dramă. i ' K

Era pe înserată. Avea destui bani la chimiră și 
fiind-că era pela 8 plecă acasă. încetă, încetă, fă- 
cendă în capulă său felă de felă de socoteli, eși din 
cetate. Avea obiceiu de vorbia singură pe dramă, și 
vorbia. așa de tare, încâtă ai fi totă rîsă de te-ai fi 
hotărîtă să mergi după elu. Aveai ce rîde 1 Spunea 
felă de felă de lucruri. De astă dată îșl uitase de 
câștigulă avută și nu vorbia de bani ca altădată, ci 
din contră era veselă. Spunea istoria cu Sâcuiulă ș 
cu maimuța și rîdea într’una, astfelă încâtă ți-sei 
părea că a nebunită. (Va urma.)
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Brassovărmegye alispânjâtol.

9762—1888 sz. hoz.

Hirdetmeny.
Brasso vârmegye torvenyhatosâga 

kozigazgatâsi es gyâmhatosâgi hivatalai- 
nak 1889 evi koltsegvetesi eloirânyzata 
az âllando vâlasztmânynak mai napon 
tartott uleseben hozott hatârozata folytân 
az 1886 evi XXI t. cz. 17 §-a ertelmâ- 
ben kozszemlere kitetetett es 15 napon 
ât a hivatalos brâkban az alispâni hiva- 
tal kiadojâban mindenki âltal betekint- 
heto.

Brasso, 1888 evi oktober ho 5-en. 
liir. tanăcsos alispăn helyctt

Tompa Săndor,
171,2—2 fdjegyzo.

Nru 11.387—1888.

PUBLICAȚIUNE.
Spre scopuliî internărei a circa 60 

de soldați din armata locală reg. nng. 
de honvedl pentru durata venitorei ierni 
evantualminte pe o durată mai mare se 
caută de cătră subscrisul^ magistrată o 
locuință acomodată acestui scopă spre 
luare în chiriă și anume celă puțină pen
tru durata din 1 Noemvrie a. c. pănă la 
Sf. Gheorghe ală următoriului ană, even- 
tualminte pentru o durată și mai mare.

Referitorele obiecte de închiriată pe 
lângă amintirea chiriei au să se aducă 
pănă în 25 Octomvrie a. c.' oficiului eco
nomicii orășenescă, ulița căldărariloră 
Nru 518S etagiulă II, spre cunoscință.

. B r a ș o v ă, 10 Octomvrie 1888.

Sosirea si Diecarea trmmrilom sl Dostelorn în Brașovo.
I. Plecarea trenuriloru:

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

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

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

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

2. Dela Bucurecî la Brașovâ:
Trenulă mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după amedl.
Trenulă accelerată Nr. 301: 10 ore 12 minute sera.

A. Plecarea posteloru:

A vist d-lort abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cupomihi mandatului postalu și numerii de 
pe fășia sub care au primitu diarulu nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, se binevoiască a scrie adresa 
lămurit!! și să arate și posta ultimă.

Adminîstraț. „Gaz. Trans."

a) Dela
«9 „ 
c) „
A) „

Brașovă la Beșnovii-Zernesci-Branu: 12 <5re 30 m. după amedl. 
„ „ Zisinu: 4 ore după amedl.

în Secuime [S. GeorgI] : 1 oră 30 minute nâptea.
„ la Făgărașu: 4 ore dimineța.
„ la Săcele: 4 ore dimineța.

B. Sosirea posteloru:
a) Dela Beșnovu-Zernesd-Branil la Brașovă: 10 ore înainte de amedl.
b) „ Zizvnu la Brașovă: 9 ore a. m.
c) Din Secuime la Brașovă: 6 ore sera.
d) „ Făgărașu la Brașovă: 2 ore dimineța.
e) „ Săcele la Brașovă: 6 ore 30 minute sera.

Se deschide abonamente pre anulu 1888
Ia

77

4

AMICULU FAMILIEI. X>iaru beletristicii și enciclopedicu-literaru— cu ilustrațiuni.— Cursulii XII. — Apare în 1 și 15 (ți 
în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiuni frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
departe tracteză cestiunl literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
a Româniloru de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiunl din patria și străinătate; și prin glume în mare parte

a lunei
— mai
socială ___ _
ilustrate nisuesce a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totfi nisuesce a întinde tuturoru indivicțiloru 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerațiune pre anulu întregii e 4 fi., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. Piaru bisericesc!!, scolaru și literară. — cu ilustrațiuni. — Cursulu XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2‘/2—372 cole; și publică portretele și biografiile archiereiloru și preoțiloru mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiuni, _ mai departe articlii din sfera tuturoru sciințeloru teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă-
tori și diverse ocasiuni, mai aleșii funebrali, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literari; și în urmă totu șoiulă de a- 
m.enunte și scirl cu preferința celoru din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulă de prenumerațiune pre anulu întregu 
e 4 fp_ pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totu alu patrulea esemplaru. 
IVnmeri de probă se triinitu gratisă ori-cui cere.

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

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

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

Renascerea limbei românesc! în vor
bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu 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 
pănă acum — avendă și o notiță is
torică la fiă-care sărbătore, care arată 
timpulă întroducerei, fasele prin cari 
a trecută și modul cum s’a stabilită 
respectiva sărbătore. 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.

Idealulă perdută. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinaru. Prețulă 
15 cr.

Opera unui omă de bine. Novelă 
originală.—Continuarea novelei: Idea
lulă pierdută de Paulina C. Z. Rovi
naru. Prețulă 15 cr. 4

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

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

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

Elă 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 copilăriă. Schiță din 
sfera educațiunei. După Emest Le- 
gouve. Prețulă 10 cr.

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

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

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

Petulantuld. 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. O. Olinescu. Prețulă 20 cr.

Biblioteca Sătenului Românii. Car
tea I, H, UI, TV, 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 învețămentulă intuitivă în folosulă 
eleviloră normali (preparandiall), a în- 
vățătoriloră și a altoră bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesoră pre- 
parandială. Prețulă unui esemplară cu 
porto francată 1 fi. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămă 
vre-ună opă, întocmită după lipsele 
scoleloră nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îlă și recoman- 
dămă mai alesă directoriloră și învă- 
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 
— cuprindendă composițiunl de totă 
soiulă de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința 

cu multă folosă de cătră preoți, învâ 
țătorl și alți cărturari români. Prețulă 
1 fi. 10 cr.

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

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

• • i * • ! rj;
Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

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

Miculiî mărgăritariî sufletescu. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericesc! 
— 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. Ou icone fru
mose. Prețulă unui esemplară spedată 
franco e 10 cr., 50 esemplare 3 fi., 
100 esemplare 5 fi. v. a.

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

Tipografia A. MUREȘIANU, Braș ovu .


