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Brașovfi, 20 Octomvrie v.
Noulu ministru ungurescă de 

culte și instrucțiune contele Albin 
Csaky a și începutu a da semne 
de vieță.

Mulțl, forte mulți și cu deose
bire naționalitățile nemaghiare voru 
fi avendu curiositatea se afle, în 
ce ape se scaldă urmașulfi răpo
satului Trefort.

Abia deprinsă pote cu fotoliulă 
ministerială, noulu ministru un- 
gurescu dela culte și instrucțiune 
șî-a deschisă gura și lăsândă freu 
liberă graiului, n’a pregetată a da 
se se’nțelegă, că nu se va deosebi 
întru nimică în faptele și actele 
sale de predecesorulă seu, ba cu 
putință e se dovedescă că este și 
mai cu ferfoiu.

Ocasiunea de a face o declara- 
țiune în înțelesulă acesta i-a dat’o 
reuniunea de maghiarisare, care 
printr’o deputațiune a încercată 
se pipăe pulsulă inimei noului 
ministru, că ore bate totă așa de 
unguresce ca a răposatului mi
nistru nemaghiară.

Deputațiunea nu s’a înșelată 
și convingerea cu care s’a des
părțită de noulă ministru n’a pu
tută fi alta, decâtă că reuniunea 
de maghiarisare pote conta pe 
sprijinulă lui, căci spusu-i-a mi- 
nistrulă Csaky, că va ave deosebită 
grijă, amăsurată nouei sale posi- 
țiunî, pentru întărirea maghiarimei.

Noi din parte-ne o spunemă 
curată că nici nu ne așteptamă 
să vedemă pe urmașulă lui Tre
fort bătândă alte poteci decâtă 
cele bătute de predecesorulă său, nu 
ne așteptamă să nu’lă vedemă 
continuândă a merge mai departe 
pe căile ce și-le alesese acesta.

întrebarea e, că pe a cui so
coteală se pote întări maghia
ri smulă ?

După cele întâmplate pănă 
acum, după tote faptele guvernu
lui, după tote legile dietei, după 
întrega purtare a partideloră po
litice unguresc!, a presei și a re- 
uniuniloră unguresc! poreclite în 

derisiune culturale, în fine după 
totă procederea organeloră gu
vernului și a potopului de agita
tor! ungur! în comitate și în co
mune, dovedită e că întărirea ma
ghiarimei .numai și numai în so- 
cotelâ și în paguba naționalități
lor nemaghiare se pote îndeplini, 
făcendu-se felă de felă de încercări 
pe față și pe ascunsă, ca se li-se 
ia acestora posibilitatea de a pro
gresa și a-se cultiva neîmpedecate 
în spirită națională.

Der în ajutorulu acestei afirma- 
țiunl ne vine și foia ungurescă 
„Kolozsvar44 dela 29 Octomvre, 
sporindu-ne dovecjile. Reptila bu
getară din Clușiu, luândă actă de 
declarațiunea ministrului, cere ca 
elă să porte o politică culturală spe
cifică maghiară, și că ce anume în
țelege ea prin acesta, ne spune 
în următorele cuvinte:

Maxima din timpulă lupteloră reli
giose Ciijus regio tjus religio esistă și 
luptă și adî modificată în cujus regio ejus 
națio, și statulă, care nu ’nțelege acesta, 
o învață perindă. Națiunea nu este alt
ceva, decâtă omenire concretă. După de- 
butulă miniștriloră de culte, cari au ur
mată învățăturile generale ale omenirii, 
ajungemă acuma la aplicarea loră con
cretă și să dea cerulă ca contele Albin 
Csaky să fiă — ceea ce credemă și aș- 
teptămă — după ună cosmopolită ge
nială doctrinară ună mărinimosă patriot 
practică.

Cu alte cuvinte, „practicii pa
triot! “ dela fc a clușiană cțiGîi, 
că ce-a fostă și ce s’a făcută pănă 
acum nu e nimică, Trefort și pre
decesorii sei au fostă pre cosmo- 
poliți, pre s’au ținută de doctri
nele generale ale omenirei; de 
acum înainte are se fiă lupta, pu- 
nendu-se în practică acele doc
trine, cum crede și așteptă foia 
ungurescă, prin „practiculă și mă- 
rinimosulă patriotă44 dela culte; 
er acestă punere în practică constă 
în a impune celoră aprope două
sprezece milibne de Nemaghiari 
națiunea cujus-reyio și prin ea na
ționalitatea aceleia.

Trebue se-ș! esprime omulă în 

grijirea de starea psichologică a 
foii bugetare unguresc! din Clușă, 
când vede că nu-ș! dă semă de 
ceea ce scrie, că nu ține semă 
nici de faptulă că Ungaria și Tran
silvania nu suntă numai maghiare, 
nici de învățăturile istoriei. Pu- 
nendu-se în practică maxima lup- 
tolor religiose, în modificarea „prac- 
ticiloră patrioț!44, se deslănțuescă 
lupte grele, la ale căroră urmări 
nu s’a gândită foia ungurescă.

Der or! care ar fi aplicarea 
doctrineloră premergătoriloră mi- 
ntstrului Csaky, practicate dealt- 
mintrelea și de predecesorulă său 
cu destulă furiă, urmările nu pot 
fi decâtă cele ce le-a avută pu
nerea în practică a maximei lup- 
teloră religiăse, la care se provocă 
fâia ungurescă: libertatea și ega
litatea de dreptă.

înfrățire ruso-francesă.
Consiliulă comunală din Cherbourg 

a arangeatu o representațiune de gală și 
ună prândă în onorea oficeriloră de pe 
corăbiile rusescl Korniloff, Nachimoff și 
Kreitzer, cari se aflau ancorate în portă. 
La acestă serbare au asistată și soldați 
ruși și francesl. Musica militară a co
răbiei Nachimoff- â dată ună concertă și 
a cântată „Marseillaisa44. Comercianții 
călători, aflători în Cherbourg, au dată 
musicanțiloră ruși ună prândă în Cafe du 
Louvre. Pe la orele 8 sera o musică 
militară francesă a cântată înaintea tea
trului imnulă rusescă. Oficeriloră li s’a 
făcută o primire dintre cele mai stră
lucite.

Soldații și matrozii au ținută o ade
vărată sărbătore de înfrățire, er mulți
mea ura mereu pentru Francia și Rusia. 
Cu ocasiunea prânciului, primarul a ridicat 
un toastă pentru unirea ambeloră popore, 
prefectulă a băută pentru marina rusescă, 
generalulă Zurlinden pentru armata ru
sescă și în urmă comandantulă Nachimoff 
a răspunsă urândă pentru președintele 
republicei și pentru armata și marina 
francesă. Musica regimentului I de in
fanterie marină a cântată apoi imnulă 
rusescă. Serbarea s’a terminată pe la 

orele 2 după medulă nopței în ovațiunl 
și urale entusiaste.

Reforme militare în Rusia.
„Staaten-Correspondenz44 din 

Berlină primesce din Petersburgă 
următdrea scrisore:

Este vorba, ca postulă de coman- 
dantă militară în districtulă Charkov, 
devenită vacantă prin chemarea adjutan
tului generală F. F. Radetzky la pos
tulă de comandantă ală districtului mili
tară de Kiev, să nu mai fiă ocupată, ci 
să fie desființată. Trupele din acestă 
districtă voră fi supuse în parte coman
dantului militară de Kiev, în parte celui 
de Odessa.

In legătură cu acesta merită aten
țiune versiunea, care circulă din nou în 
înaltele și influentele cercuri militare și 
după care împărțirea militară de pănă 
acum va fi desființată și în loculă ei se 
va da o nouă organisațiune și anume: 
întrega armată rusăscă se va împărți în 
trei mari secțiuni principale militare: una 
de nordă, alta de sudă și a treia de 
vestă. Ca comandanți supremi peste 
aceste trei secțiuni ară fi desemnați 
marele duce Wladimir Alecsandrovicl, 
actualulă ministru de resbelă și adjutantă 
generală Wannovski și adjutantulă ge
nerală Gurko.

La postulă de ministru de resbelă 
va fi probabilă chemată adjutantulă ge
nerală Orucen.

Este forte probabilă, dice mai de
parte corespondentulă, că se plănuesce 
o asemenea reformă în sistemulă admi- 
nistrațiunei militare superiore, și des
ființarea postului de comandantă ală 
districtului militară Charkov se pote 
privi ca primulă pasă în acestă direcți
une. Se pote spune însă cu totă sigu
ranța, că reforma de care este vorba în 
nici ună casă nu va fi pusă în curândă 
în practică.

Pressa rusescă contra regelui 
Milanu.

Divorțulă dintre Regele Milană și 
Regina Natalia a produsă în Rusia mare 
indignațiune. Amă arătată ce dice „No- 
voje Vremja44 despre acestă afacere. Ca
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(3)
Ilena Sandului.

Novelă din poporă.

In vreme ce Florea aștepta ceva, 
der însuși nu scia ce, după ce i-se urîse, 
eși în curte. Lena venea spre elă pă- 
șindă harnică. Când trecu pe dinaintea 
curții, Florea o dări.

Ilena făcu câțl-va pași pe uliță în 
susă, apoi se întorse. Când eraîndrep- 
tulă porții lui Florea, ar fi vrută să mergă 
mai departe și ar fi vrută să stea.Nu pu
tea să mergă să n’o vecță lumea; nu pu
tea să nu-lă aștepte și să se depărteze 
fără a-șl lua măcară diua bună. Ea se 
simțea greu lovită de vorbele lui de a- 
seră și simțea erășl, că decă chiar ar fi 
să-i facă cele mai grele învinuiri, ea 
totuși îlă va asculta și nu-i va face 
nici o imputare. Sta așa nehotărîtă și 
nu scia ce să facă, ca elă să esă la 
portă.

Intr’ună târdicstotușl Florea eși din 

curte; când Hena apucă drumulă spre 
casă. Florea ’i călca ’pe urmă-i pănă a- 
prope; de părăulă ce curge pe dinaintea 
curții lui Sandu, unde o ajunse. Aici 
se întâlniră. Florea o îmbrățișa, Ilena îlă 
lăsă s’o sărute.

Nu cumva erau minciuni ce’mi spu
neai tu aseră, Floreo?44

„Cum să fiă minciuni, Ilenă dragă? 
N’am obiceiulă de a minți. Nu mi-s’or 
fi pusă și mie minciunile în spate ca la 
Veta lui Pârjolă ? Sl-apoi chiar să fi 
mințită, tu trebuia să-mi răspundl.

Ilena tăcea ca pămentulă. Vorbele 
lui Florea o durea și era pe-aci să 
plângă.

„Ce și acuma taci, Ileno ?. Nu care 
cumva te simți vinovată?14

„Vrei să mă năpăstuescî cu bănu- 
ell?44 dise drăgălașa fată uitându-se spe
riată la elă.

„Heno44, îi clise eih liniștită, „eu mă 
ducă și tu rămâi. Rămasulă tău nu-i 
așa de amară și chinuitoră, ca mersulă 
meu. Tu poți să te norocescl aici cu

tatălă tău, eu însă potă să mă nenoro- 
cescă departe de mama mea.... Tu însă 
nu-țl pierde nădejdea. Nu e nimică și 
decă te măriți..... adecăte multă 9,
der n’am ce face, eu sciu că te măriți.

„GreșescI, Floreo44, răspunse Ilena cu 
nelinisce, „greșescl; nu mă mărită după 
altulă. Căile mele, decă vrei, nu se 
voră despărți de ale tale, nu. Sciamde 
multă, că nu sunt vrednică de bunătatea 
ta, și mai sciam și sciu că îndoielile tale 
n’o să ne aducă bucuriă.

„Așâ’i44, urmă Florea, în vreme ce prin 
trupulă său ună fioră, unulă singură, îlă 
făcea să’șl aducă aminte de întâia loră 
dragoste.44 Der așa că totă îți pare bine 
Heno, că ne-amă întâlnită?

„Mai sciu și eu ce să cjică ? N’aveam 
de gândă să ne fiă asta cea din urmă 
întâlnire44, și începu să plângă.

Florea îșl simțea vieța, ca sfîrșită, 
ar fi voită să calce totă în picidre, să 
sdrobescă, să rupă, să prăpădescă totă.

„De geba te năcăjescl,44 urmă Benă, 

„căci așa-i. Nu te uita în laturi. Tata 
e la câmpă șl-apoi mie nu-mi e rușine 
să plângă.44

„De ce am venită der ? Să-mi plângi ? 
Heno aibl milă, ștergeți lacrimile și fi 
cuminte!“

„Cuminte și t-otușlfriptă de doră!“
Ilena după o clipă de nedumerire 

se desfăcu din brațele lui șiserădimâde 
stâlpulă porții, în vreme ce Florea îșl 
ștergea sudorile de pe frunte. Multe 
ar fi voită ei să’șl mai spună, der ră
maseră tăcuți, și așa’i vădu badea Sandu, 
când venea dela câmpă.

„Vino, Ileno, nu vii cu mine? dise 
buimăcită Florea, în vreme ce Sandu 
întră cu caru ’n curte, și Ilena îlă pri
vea pe sub coda ochiului.

„La ce a și mai veni, decă tu nu 
mă vrei? răspunse fata Sandului nedu
merită.

Asta le fii cea din urmăj vorbă. 
Badea Sandu o striga, și ei se despăr
țiră, așa de neodihniți, așa de cu jale 
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și ea celelalte ciare atribue desfacerea 
căsătoriei influințeloră austriaco. Tote 
foile iau partea Reginei și daclară des
părțirea ca nevalabilă și de unii bru
talii act ti de violință, care vatămă tote 
drepturile canonice și chile. Unele foi 
dică, că prin acestii actii a fostă ofen
sată chiar Rusia și că prin acesta Re
gele Mîlană se aruncă în prăpastiă. 
„&rașdaninu crede, că răspunderea are 
să cadă asupra Austriei, care a dată lo
vitură nu numai orfanului poporă ser- 
bescă, ci și Rusiei întregi, întregei lumi 
ortodoxe slave. „Novosti“ numesce di- 
vorțulă „începutulă unui sfârșită tragică 
pentru Regele Milană.“ „Svjet" și „Vje- 
domostiu se esprimă în acelașă sensă.

SCIRILE DILEI.
„Ellenzek“ plină de bucuriă gră- 

besce a reproduce scirea despre suspen
darea părintelui Petrescu din Remetea, 
susținândă și elă, că pricina suspendărei 
sale a fostu predica menționată în nu- 
mărulă de erl ală foiei nostre. Foia 
ungurâscă de mai susă adauge însă, că 
părintele Petrescu nu s’a supusă pe
depsei de suspendare dictată de Con- 
sistoriulă din Aradă, din care causă 
autoritatea superioră bisericescă l’ar fi 
scosă din parochiă cu gendarml.

Nu rămâne decâtă ca totă „Biserica 
și Șcdla“ să dea lămuririle de lipsă, 
chiar în interesulă autorității nostre bi- 
sericescl din Aradă.

* * *
Mercur!, 26 curentă, se va face cu 

mare solemnitate inaugurarea bustului 
poetului Dimibrie Bolintineanu, în corn. 
Bolintinulă-din-Vale, plasa Sabarulă, jud. 
Ilfovă, (două ore depărtare de BucurescI) 
la 2 ore p. m. Acostă inaugurare e o 
sărbătore pentru toți aceia, cari iubescă 
și respectă memoria adevărațiloră pa- 
trioțl și omeni mari ai țării.

* i* * ’
Regina Natalia a făcută cunoscută 

la Petersburg, că sosesce în acelă orașă 
în diua de 8 Februarie st. n. M. S. va 
ocupa mai multe apartamente din pala- 
tulă de iarnă ală Țarului. De asemenea 
și comitetele slave facă mari pregătiri 
pentru a primi pe regina Natalia. înainte 
de a se duce în Rusia, M. S. va sta ună 
timpă dre-care în Iași. D-lă Pirocianaț, 
representantulă Reginei în afacerea di
vorțului, a sosită la Regina, ca să pună 
la cale oele de lipsă.

* * *
D-lă Dr. Alexandru Ceușianu e nu

mită medică locotenentă în reservă la 
semibrigada 23 de ini. de honvedl.

* . * *
Cu ocasiunea târgului de săptămână 

în Mureșu-Uidra s’a întâmplată o neno
rocire. Negustorulă de pânză Iosif Schatler 
din Ălba-Iulia mârgândă cu soția sa la 
târgă, carulă care era greu încărcată se 

răsturnă și marfa cădii pe soția sa, de 
28 ani și Bpe vizitiu, omorîndu’i pe 
amândoi. ** *

0 nouă descoperire archeologică s’a 
făcută în Dobrogea, unde s’au găsită optă 
pietre tumulare purtândă inscripțiunl 
romane pe dânsele. Sub una din aceste 
pietre s’au găsită și nisce monede de 
argintă și de aramă.

** *
In stagiunea acesta se va juca 

pe scena Teatrului Națională din Bucu
rești o dramă în cinci acte, datorită 
penei multă cunoscutei auttfre Carmen 
Sylva. ** *

In comuna Craifaleu bântue frigurile 
tifoide. Suntă bolnavi 28 de ămenl.

** *
In Ilyefalva din Săcuime au arsă în 

noptea de 28 spre 29 Octomvre n. 5 
șuri cu. bucate, 4 șopurî și 4 grajduri. 
In Făgărașu a arsă în noptea de 25 spre 
26 o șură.

Literatură.
A eșită de sub țipară vol/umulu I. 

din Istoria Româniloru din Dacia Traiană 
de A. D. Xenopolu, profesoră la Univer
sitatea din Iași (ună .voi. de 630 de pag. 
măr. în 8° cu 4 părți.) Volumulă acesta 
expune în modă critică și pe bază do- 
cumentală istoria formalității naționali
tății românesc! din timpurile cele mai 
vechi pănă la întrunirea principateloră. 
Este împărțită în 4 capitol!: I Dacia anti- 
romană, II Dacia sub Romani, III Nă
vălirea barbariloră perioda I. Românii 
în munți. IV. Perioda II. începuturi de 
stată. Mai bine de o miiă de note cu
prinde- bogatulă materială istorică din 
care espunerea a fostă culeșă.

Cartea acesta a neamului românesc 
ar trebui să se găsescă în tote mânile. 

Volumurile viitore vor apăre în intervale 
de 6 luni și voră cuprinde materiile ur- 
mătore: Volumulă II.: Dela descălecare 
pănă la Mihai Viteazulă. Volumulă III.: 
Dela Mihai Viteazulă pănă. la Matei Ba- 
sarabă și Vasile Lupulă. Volumulă IV.: 
Dela Matei Basarabă și Vasile Lupulă 
pănă la FanarioțI. Volumulă V.: Epoca 
Fanarioțiloră. Volumulă VI.: Istoria con- 
timpurană dela 1821 —1862 și indicele.

O largă parte este consacrată isto
riei Româniloră din cetatea Carpațiloră.

Pretulii unui volumîi este de 10 lei. 
(5 fl’)

Pentru aeestă preță cumpărătorii 
voră primi volumulă francată și reco
mandată la domiciliulă loră. A se adresa 
la autoru in lași.

Din aii Mea jașalîcti ali M Banfiy-,
Solnocă-Dobeca, 24 Octomvre 1888.

(Fine.)
Acum să viu la ală doilea obiectă, 

adâncă tăiătoră în vieța publică politică 
și culturală a comitatului.

In nr. 209 ală acestei prețuite foi 
cineva a dată de timpuriu de scire, că 
Torma Miklos face propunerea de ase 

arunca dare suplimentară (potado) pe 
comitată pentru „scopuri culturalei A- 
celă cineva după opiniunea publică răs
pândită chiar și între Maghiari, dicea 
că numai în favorulă teatrului din Deșă 
se va face aceea, căci teatrală înotă, în 
balta pe care se află, cu ună cambiu de 
vr’o 20 mii fl. în spinare. Admită că 
și teatrală, neajungându-i cele 3000 fl. 
subvențiune din chiria unui edificiu co- 
mitatensă, va ave partea sa netrecută 
de lipsă, pănă la sterpirea cambiztlui, însă 
din desbaterea acelei pripunerî din 16 
1. c. în casă comitatului, se vede că lu
cruri mari (!) se intenționeză cu crucerii 
Românilor din comitată adunați în ună 
fondă, cu „scopuri culturale“ și acesta 
apoi administrată de promipilii șovinis
mului maghiară. Cum să se potă închi
pui altceva decâtă lucruri mari (!) dela 
ună omă ca Torma M. și cei de pănura 
lui? Omenii politicei militante, ca să-și 
ajungă unele scopuri, pună în bâtă câte 
ună „plană măreță“, câte o ideiă um
flată, o bucină, cei ce o audă se îmbui- 
măcescă, ca pescii după măslagă, și a- 
poi pomescă orbesce înainte. Atunci 
apoi mai vorbesce, de ai cu cine. Așa 
se întâmplă de vre-o 13 ani, și precum 
se vede cu succesă. Aci îșl are isvo- 
rulă șovinismulă intolerantă, pe basa 
căruia guvernulă actuală șl-a basată esis- 
tența și stabilitatea. Trebuia și în comi- 
tatulă nostru, cu aeestă ocasiune, din 
nou ventilarea unei „idei marl“, ca să 
îmbete pe Maghiarii, cari au veleități 
de a cugeta mai independentă de șovi- 
nismă, cu apă rece. Der să venimă la 
cestiune.

Torma Miklos, tânărulă deputată, 
care în locă să vorbescă colo în dietă 
pentru binele comună, decă ’lă scie și 
pricepe, și pentru ușurarea contribuen- 
țiloră, eroulă dilei (!) îșl începe motivarea 
la arunculă nouei greutăți pe bieții con- 
tribuenți: „Menirea nostră este, ca se fimu 
mijlocitorii citlțurei apusului în barbarulu 
Orienta, se apărămu civilisațiunea apusului 
față cu puterea pustiitore a Orientului*

„Acesta problemă pe acestii teritoriu 
numai ună stata cu caracteră maghiară o 
pote împliniși deslega*.

Destulă atâta; din sentința ultimă se 
vede, că după ce statulă nostru e poli
glotă, și încă pe aeestă teritoriu locuită 
de 8O°/0 Români, trebue să i-se dea ca- 
racteră maghiară, seu să se maghiari- 
seze ca să-și potă împlini „marea misi- 
une“; de aceea cine dintre „patrioțl“ să 
nu voteze percentulă de dare? De aci 
desbaterea a luată o direcțiune de „mare 
interesă națională." (!) A cetită apoi ună 
proiectă de 'Statute, indicândă în acela, 
că cu filerii acestoră jertfe „patriotice “ 
se voră premia învățătorii și învățăceii cu 
spiritu maghiară patriotică; se voră înfi
ința seu ajuta asile și scoli poporale; 
cu ună cuvântă doresce a se folosi spre 
promovarea scopuriloră culturale maghiare 
patriotice și ajutorarea institutelor a, care 

propagă cultura maghiară patriotică, etc. 
(Ellzk. 241). Dispune apoi funcționarii 
la acelă fondă.

Totă cu aeestă propunere a pășită 
mai întâiu ună Maghiară, pe care nu l’au 
fostă convinsă încă frasele patriotice, Bo- 
doră Bertalan, și face contrapropunerea: 
să se respingă propunerea lui Torma M. 
din causa neîntreruptelor^ crescerî ale 
dăriloră asupra poporalui spetită de sar
cina multeloră imposite.

S’a sculată însă președintele tribu
nalului din Deșă, Balâzs Mâțe, care în- 
tr’ună stilă și tonă potrivite unui vechiu 
tabla-birău, o spuse oarzănă, că în inte
resulă naționalității maghiare, a aduce a- 
ceste jertfe, ne este o datorință ce nu ne e 
ertatu a o negligea (nemzetisegănk. erde- 
keben âldozatul meghozni elengedhetet- 
len kotelessegunk).

La aceste vorbe, contele Kornis 
Viktor atâtă de multă se însuflețise, în 
câtă propuse nu y2 °/0, precum ceruse 
Torma, ca fiindă destulă pentru teatru, 
ci 1% întregă să se voteze.

Dintre Români mai întâiu șl-a ridi
cată graiulă contra acestoră propuneri 
nedrepte Gregoriu Stețiu adv., care în 
limba română le-a spusă: că nu este cu 
dreptate să se voteze în contulă Româ-. 
niloră comitatului dare pentru scopuri de 
cultură specială maghiare, nu este de 
locă lucru echitabilă și morală a-le lua 
și cruceriulă din urmă, ca cu acesta să 
țintescă la maghiarisarea loră, să țin- 
tescă a-i răpi de tesaurul celă mai scump 
ce li l’au lăsată ca o scumpă moștenire 
străbunii: limba română. Din enunțările 
ce le-am citată, le-a dată de golă sco- 
pulă loră, pusă de altmintrelea pe basa 
unoră calculi forte greșiți.

A vorbită apoi Augustină Munteană 
adv. Vorbirea d-sale în limba maghiară 
a făcută, fiindă și ironică, mare impre- 
siune asupra tuturoră, și e de următo- 
rulă conținută:

„Onorabilă adunare! Sunt pentru 
contrapropunere! Se pote că motivele 
interne ale d-lui contrapropunătoră nu 
suntă identice cu ale mele, deră motive 
basate pe lege și pe împrejurările actu
ale avemă ambii.

„Am să premită, că eu nu aș fi des
fășurată motivele, pe care le-am aud ă 
dela amiculă Stețiu; putea să scie d-sa, 
că ce curentă domnesce astădl, numai 
gravamine naționale să nu pomenescă, 
că chiar pentru aceea cu dreptulă în 
mână nu va avea dreptă.

„Eu din punctă de vedere națio
nală nici nu amă nici o temere; cu 
suma de 5000 fl. pe ană, câtă pote că 
se va storce prin contribuțiunea acesta, 
nu se va face mare ispravă culturală, 
căci nesciința nostră e forte mare.

Suntă și alte motive.în contra pro
iectului de contribuțiunfe oulturală: Con
formă legei astfelă de propuneri trebue 
să fiă publicate la timpulă său. Ei bine, 
s’a publicată, că va veni la pertractare

III.
La casa lui Popică multă nevoiă și 

supărare. In dori de di lelea Sera se 
sculă, aprinse foculă, puse căldarea pe 
focă, si când fierbea apa,"taiâ puii și’i 
arunca în căldare. Era cea din urmă 
mâncare pentru Florea, în casa părin- 
tescă pentru vreme de trei ani, și nimeni 
nu scia, decă nu cumva și pentru mai 
multă.

Sfârăia hârbulă lângă jăratică. Din 
colțulă ișurei, Florea, deșteptată din 
somnă, privea radele sorelui, ce răsăreau 
de după delulă cu viile domnesel, și 
privia așa de cu jale, așa de cu multă 
neîmpăciure, celă din urmă sore răsă- 
rindă peste sătulă său plină de amintiri 
pentru elă. Elă păși în curte. Chiar 
atunci nimeri și Tănase, sluga loră, cu 
boii din câmpă, er Mărina sta lângă tă- 
iătoră cu toporulă în mână cficendă lui 
Tănase să-i tragă o rudă din grămadă și 
s’o tae pentru lelea Seră.

Florea când îșl vădu boulAii cu 
care a cărată elă păpușoiulă, merse colea 

lângă ei și clipia din ochii săi udați de 
lacrimi. Mai vedea apoi carulă și plu- 
gulă și tote uneltele de muncită pămân- 
tulă și cum le vedea părea că i-se rupe 
inima. N’avea ce face, așa i-a fostă 
rânduită, îșl gândea Mărina de lângă 
tăiătoră, care-i pricepea durerea.

In vreme ce Mărina îngrija de focă 
er lelea Seră se gândea, cum să gătescă 
mai bine lui Florea mâncarea și straița 
de dramă, badea Popicăcă uta în fundulă 
lădii după câțl-va florini, pentru ficio- 
rulă său, căci de, calea-i lungă și cătă- 
nia cu multe pomeni e împreunată; apoi 
se mai învârtea înedee, se mai învârtea 
încolo, și erășl se gândea la bietulă 
Florea și la drumurile lui și îlă durea de 
sbrtea fiului său.

Florea însă nicl-odatănu simțise ca 
acuma, că elă iubesce atâtă de cu focă. 
Totă noptea n’a durmitu. Totă nopteaașe- 
4ută pe pragulă ușei gândindu-se mereu la 
cele trecute și cele viitore ale lui. Cum nop
tea era liniștită și cerală senină, elă ar 
fi vrută să dormă să o viseze în brațele 

lui. Numai florile de pe pomi îlă mai 
■ întovărășiau îo durerile lui sufletescl, nu
mai lucefării focoși îi mai străjuiau du
rerile lui. Sufletulă său nicl-odată nu 
șhlă simțise așa de plină cu Ilena ca și 
acum, nici mintea lui așa de pironită 
în gândulă său la ea,j și i-se părea, că 
ochii ei ascunși printre neguri îi răsă- 
riau din când în când ca două rade de 
lumină. Elăi-ar fi sorbită suflarea, și-ar 
fi deschisă inima, i-ar fi dată sufletulă 
numai s’o scie pe veci a lui. Și tote 
astea ar fi trebuită să le scie lelea Sera 
și badea Popică, ca să nu-imai vorbescă 
de Fica lui Bulbucă.

Der vremea trecea și Florea a a- 
junsă să fiă în clipa plecării. Elă îșl luă 
„diua bună“ dela toți vecinii, apoi în- 
trândă er în casă, nu scia să mergă la 
mamă-sa, ori la tată-său, ori să stea pe 
locă și să-i spună Mărinei să mergă la 
Ilena s’o facă să-lă aștepte în capulă 
satului.

Intr’ună târejiu, cum se uita cu ochii 
în pământă, începu să-i fiă rece în spate, 

să’lă cuprindă fiorii de despărțeniă. Der 
luându’șl inima ’n dinți, păși spre mu- 
mă-sa, o cuprinsă în brațe, o săruta și ea 
începu să plângă, pe urina ei și Mărina 
și era pe-aci să plângă' și badea Popică, 
decumva feciorulă său nu i-ar fi cjisă: 
„Tată, Dumnezeu cu voi, de mine n’a- 
yetl temă; tefără mergă, tefără să viu", 
și-lă săruta și pe elă. Pe urmă îi șopti 
Mărinei la ureche să nu’șl uite de Ilena, 
er lui Tănase îi dete în grije boule
nii săi.

Florea păși peste pragulă porții, 
îlă aștepta Viluca lui Costană, bunulă 
său prietină. Prinși, de după gâtă, se 
sărutară și o luară la picioră. Maijosă 
de ei Fica lui Bulbucă le eși în cale cu 
plină și le pofti norocă. Lui Florea i-se 
părea, că vede o stafiă ce-i prorocesce 
nenorocire.

Mergândă de-alungulă drumului, co
lea când erau aprope de casa Sandului, 
Florea îșl aduse aminte de cele din ur
mă dile, în care a întâlnit’o pe Ilena, 
de sera în care i.-s?ofăcu spaimă, de măr- 
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propunerea d-lui Torma; am văclu^ pro
punerea, aceea a proiectată y2% con
tribuțiune ; astădi furămă surprinși cu o 
propunere de l°/0 întregii, — me îndo- 
iescă deră, pe basa legei, că ore propu
nerea în forma acesta nouă pote se per- 
tracta?;

„Și apoi, d-loră, legea (art. XV dela 
1883) concede jurisdicțiuniloră să arunce 
contribuțiunl pentru scopuri culturale; 
înțelesulă acestei disposițium pote se fiă, 
că unde este unii scopă ori o instituți- 
une culturală specifică, și de folosă co
mună, se pote ajuta prin contribuțiune, 
— deră nu ca în casulă de față| fără 
ca să se numescă, că ce anumită scopă, 
numai pentru ună conceptă generală să 
adunămă bani și să creămă ună oficiu 
mare pentru manipularea baniloră.

„Decă d-lă Torma ar dice: etă colo 
ună institută anumită, o scolă bună, care 
a crescută multi bărbați, nu se pote 
susține, și e de lipsă să o ajutămă, atunci 
amă sci despre ce să tractămă; deră 
numai așa în generală să adunămă bani 
pentru scopuri culturale, este ca și când 
ar merge cineva la medică clicendu-i, 
ca să-i scrie medicină, și la întrebarea 
medicului, că de ce sufere, ar dice că de 
nimica, deră ar dori să fiă și mai sănă- 
tosă! Ce i-ar prescrie mediculă? Der 
noi ce vomă face cu bănii? Acesta as- 
tădi ar trebui să se Jimpedescă.

„S’a vorbită de cultura maghiară! 
Eu am convingerea, că cultura maghiară 
nici nu pre pătrunde la poporulă nostru ; 
cine nu’ml crede, asemeneze ună țărână 
română dintre Unguri cu țăranulă română 
dintre Sași; cultura nu' feste națională, o 
primescă de unde o capătă!

„Cultura e și lucru relativă! Nici 
săritura în cultură nu e bună. întrebă 
pe d-lă conte Kornis, care dice feă să 
cultivămă poporulă spre binele nostru, 

^ce ar face d-sa când țăranii din comu
nele d-sale ară ave Cu toții o cultură 
academică ?

„Cultura mai mare decâtă cea care 
corespunde stărei sociale și materiale este 
ună lucsă ; comitatulă nostru, unde po
porulă este săracă, unde sarcinile abia 
se mai potă purta, unde în anii trecuțl 
s’au vendută pentru contribuțiune în licita- 
țiune la 700 dc moșii țărănescl, nu’șl pote 
permite lucsulă conțribuțiunei proiectate.

„ț)is’a d-lă președinte antevorbitoră, 
că statulă nu pote face totă, trebue să’i 
vină societatea întru ajutoră! Bine, facă 
așa o listă, deschidă subscripțiunl bene- 
•vole, vomă da care ce vomă pute și voi, 
deră noi aci nu suntemă societatea, ci 
suntemă o parte a statului, cari aducemă 
condusă obligatoră pentru cei ce nu șuntă 
în personă de față.

„Am audită dicendu-se, că menirea 
acestui fondă ar fi între altele să se dea 
remunerațiune învățătoriloră „patriotici14, 
astfelă stă în proiectulă de stătută.

„Eu mă temă de acestă espresiune, 
pentru că astădl este identificată con-

turisirile și juruința ei, și potrivindu’șl 
pălăria pe urechea drepta, începu din 
flueră o doină tristă, o doină de lungă 
călătorită.

Ilena cunoscea glasulă fluerului, eși 
din casă și șe uită prin- crepătura porții. 
Nu putea să iesă la largă, căci lumea o 
vedea și multă lume multe ,o să vor
bescă apoi despre ei, și despre ea mai 
alesă, așa gândia Ilena.

Grozavă îi era de dragă Florea. De 
multă se gândea ea la cesulă acesta și 
de multele gânduri i-se slăbia trupulă, 

-,i-se veșteja fața, se usca di de di. Nu-i 
vorbă, nu intra în mintea ei nici o în- 
doielă despre elă, căci cele de ierîperiseră. 
Cu tote acestea ’i se părea, că ună puhoiu de 
jale îi acoperise sufletulă, și stăpânită 
de durere voia să-lă vedă încă odată. 
Ișl uită de lume și de vorbele ei și eși 
în portă.

Câte dureri vedea ea răsărindă din 
cea din urmă ra4ă a priviriloră și câtă 
farmecă de vieță pierdendu-se pe ur
mele lui.

ceptulă de patriotismă cu una seu altă 
partidă politică, ba ce e mai tristă, cu 
limba ce o vorbescă cetățenii.

„Der trageți-vă sema, D-loră, în 10 
ani, pentru cari se face contribuțiunea, 
pote veni altă politică la putere, căci 
politica e schimbăciosă, chiar și alțl am- 
ploiațl, și este espusă acestă fopdă să se 
folosescă ca remunerațiunl corteșescl, adl 
într’o direcțiune, mâne în alta.

„Din aceste motive părtinescă con
trapropunerea. “

Mai apoi a vorbită dr. T. Mihali 
adv. în limba maghiară. Din vorbirea-i 
mai estinsă amintescă numai o părticea: 
S’a disă, că Maghiariloră le place a se 
numi nația cavalerescă, este deci cava- 
lerismă aceea, că votâsă dare asupra po
porului, care nu e de față, în paguba și 
contra lui? Ați amintită, că veți pre
mia învățătorii patriotici și școlarii, cari 
facă progrese în limba maghiară; sub 
acei învățători înțelegă eu nisce lingăi, 
nisce semidocțl stricăcioșl și nouă și Ma
ghiariloră, cari ’să cu multă mai înapoi 
decâtă cinstitulă plugară, ce nu scie 
carte. Eră că veți da premiu băețiloră 
ce voră borborosi câteva cuvinte ma
ghiare , nu se va alege nici ună 
sporă etc.

La partea aceea, că poporulă nu e 
de față-, a răspunsă mai târdiu cornițele, 
că este de față prin representanții săi 
aleși.

Asta e altă căciulă. . Cum se facă 
alegerile acelea, și încă tocmai în „co
mitatulă de modelă ?“ La asta mi-ar 
plăce să vrea a răspunde dreptă „Ilus- 
tritatea Sa.“

In fine dintre Români a vorbită ve- 
teranulă Gabrielu Mană, c’am precum 
urmeză;

„Sunt silită în prima liniă din mo
tive financiare ă mă alătura contrapro
punere! făcute. Aceste motive ni le-âr 
pute da d-lă vice-șpană, deorece bine 
scie din rațiociniile comunale, că impo- 
sitele după 1 fl. in comune se sue dela 
30Qf până la 6On/0 și încă și mai susă. 
Der mă provocă' totodată și la d-lă pre
ședinte ală tribunalului, care cu atâta 
zelă și focă a vorbită pentru propu
nerea d-lui Torma. D-sa scie pre bine 
și din actele judecătorescl, că locuitorii 
din comuna Totfaleu, — cu ale căreia 
spese vreau posesorii să’și comaseze pă
durile, deorece afară de păduri n’au nici 
unu locă pentru cultivare în hotară, — 
plătescă după 1 fl. v. a. 11 fl., așaderă 1100f3 
in 6 ani, și așa pe ană câte 183l/3°/0. 
Acum ce mai vreți, d-loră, decă noi 
avemă datoria de a susține poporulă în 
interesulă statului, de care vă interesați 
cu toții,- aflațl ' de cuviință a da celui 
bătută și schilăvită de morte încă o lo
vitură? Și pentru ce? Pentru scopuri 
culturale separatistice, cari numai maio- 
rității poporului comitatului acestuia, 
adecă celui românescă, nu-i va servi spre 
nici’o cultură ori cultivare.

După ce trecu Florea ca o nălucă 
scumpă, Hena isbi portă, îșl coperi fața 
cu mânile și începu să plângă, să plângă 
cu amară.

De aici înainte nu mai eșia cu 
furca, n’o mai vedeai Duminecile și săr
bătorile gătită frumosă, nu, căci nlavea 
pentru, cine. Sătulă întregă i-se părea o 
pustiă, er părăulă de dinaintea curții, 
singurulă prietină din dilele bune, ^i-se 
părea și elu acum secă și dușmană. De 
multe-orl gândia să’șl lase sătulă, să ia 
lumea în capă, să nu mai audă, vorbe 
rele; der ce era să se facă tată-său.!

Sandu îșl vedea fata cuprinsă de 
gânduri slabe, nu scia însă, decă ele o 
voră stăpâni-o multă vreme încă.

Hulită de mulți, vorbită de rău de 
dușmanele ei, Hena la ce ar fi mai eșită 
să vedă omeni? Ii era destulă să vedă 
porta și frăgarulă, pentru ca să i-se 
arate figura lui Florea, și Florea era o 
lume întregă pentru ea.

(Va urma).

„S’a accentuată față cu d-lăcontra- 
propunătoră, că ce a dată elă pentru 
scopuri de cultură comună? După ce 
eu încă m’am alăturată la acea contra
propunere, mă semtă îndreptățită a în
treba, încependă dela d-lă prefectă pănă 
la celă din urmă membru ală comite
tului, că cine a dată și dă în propor- 
țiune mai multă decâtă mine, după ce 
pentru școla districtuală din Lăpușiu dau 
pre totu anulă 50 fl., în care școlă pe 
lângă limba română se învață și limba 
maghiară și încă și cea germană, căci 
Românulă bine scie, că cu câtă cunosce 
mai multe limbi, cu atâta are și preten- 
siune mai mare de a se număra clasei 
culte. D-vostre însă anevoiă ați întorce 
vre-ună cruceriu spre cultivarea comună 
a poporului română, dela care voițl a 
scote cruceriu de cruceriu spre scopuri 
separatistice maghiare....“

La tote aceste vorbiri, basate pe 
argumente de o netăgăduită valore, s’a 
legată a replica Bokros Lajos, ca ună 
oraculă între ceilalți ejusdem farinae, în 
ună tonă forte corteșescă și cu atâta 
emfasă, ca și cum s’ar fi aflată deja în 
scaunulă fișpănescă, după care i-se scură 
inima și spereză dulce în viitoră. De 
disă, afară de unele alusiunl nedrepte și 
invective, n’a disă nimica, ca totdeuna.

A urmată apoi închiderea discu- 
siunei. Bodor Bertalan, vătjendă că nici 
ună Maghiară nu’lă părtinesce, șl-a re
trasă contrapropunerea. Ceial’alțl Ma
ghiari cu puțină escepțiune, așa se 
înfierbântaseră, încâtă, în fantasia loră 
orientală, îșl închipuiau acum întregă 
teritoriulă comitatului lipsită de ori-ce 
suflare omenescă afară de Maghiari, 
și că urmașii Romaniloră se bată în 
peptă aderândă și jurândă, că strămoșii 
loră au venită aici din Atelkuz și nu 
din Roma, legfenulă poporeloră romanice.

Contrapropunerea susținută de ceia- 
lalțl ce o spriginiseră, făcendu-se votarea 
nominală, au- rămasă pe partea ei 5 vo- 
tanțl, er pre lângă propunere mai toți, 
afară de vre-o câțiva omeni bătrâni, Ma
ghiari chibzuițl, cari la votare au pără
sită sala. Și așa pe 10 ani s’a votată 
l°/0 dare suplimentară pe comitată pen
tru „scopuri culturale".

Torma Miklos în vorbirea a doua, 
ca replică și susținerea propunerei sale, 
șl-a închiat’o cu mândriă ce nu' se pote 
descrie. Acum a uitată ce a disă mai 
înainte, când ne chiăma să dămă peptă 
cu orientulă pustiitoră și barbară și în- 
torcendu-se cătră advocații români, 11-a 
spusă parlamentară, pe semne, cum a 
învățată în Pesta, că una din două, ori 
ei Maghiarii voră sfărma pe Români 
(tiporni), ori Românii pe ei.

Măi! Audi colo, frate Române! Eu 
însă răspundă d-lui Torma:

Noi nu. ne batemă capulă să sfăr- 
mămă pe nimenea, nici să desnaționa- 
lisămă pe cineva, ci pre lângă iubire și 
stimă reciprocă să ne conservămă limba 
și naționalitatea, să ne putemă cultiva 
în spiritulă și după geniulă românescă, 
să înaintămă în cultură ca Români.

Nu, noi nu vremă să alunecămă 
pe calea nedreptă, căci: „dreptatea 
Domnului e veclnică, și elă blastămă 
pre omulă ce alunecă în calea ne
dreptății “.

„Agere ettpati fortia Romanorum est“.
t.

Ateneul!! Românii din. București.
0 exposițiune de bele-arte.

Ateneulă Română, voindă a cons
tata starea arțeloră frumose în România 
în momentulă' terminărei palatului său, 
a hotărîtă să orgăniseze în sălile acestui 
paiață o exposițiune de Pictură, Sculp
tură și Architecture, cu tote ramificațiu- 
nile loră.

Luândă o asemenea hotărîre, Athe- 
neulă îșl continuă misiunea să de a des- 
volta și a propaga gustulă Beleloră- 
Arte în România, de a încuragia pe 
artiști, chemândă asupra opereloră loră 
atențiunea publică, de a deștepta din 
ce în ce mai multă în clasele avute do
rința de a’șl procura operile de arte ale 

artiștiloră noștri, de a crea, cu ună cu
vântă, ună curentă artistică în România 
pe lângă atâtea altele ce există în sî- 
nulă său.

Ateneulă face der apelă cătră toți 
artiștii români din țeră de a adresa ope
rile ce voescă a expune Șefului Cance
lariei sale, D-nului Alex. Stănescu (Pala- 
tulă Ateneului), care le va da o chitanță 
în regulă despre aceste opere, chitanță 
în virtutea căreia obiectele li se voră 
libera la închiderea Exposițiunei.

Natura operiloră ce se voră primi 
intră în următorulă cadru:

Pictura: Pictură cu uleiu pe pânză, 
pe lemnă seu pe ori-ce felă de ipsose. 
— Acuarele — Pasteluri — miniaturi și 
desemnurî de tote felurile — picture pe 
smalță, pe farfuriă, — pe porțelană, — 
cartone, etc.

Sculptura: Sculptură de statue, bus- 
turl, medalione, pietre sculptate în re- 
liefă, — pietre săpate.}

Architecture.: Desemne și modele de 
architectură, studii și fragmente, Repre- 
sentații și proiecte de edificii, Restau
rații, ruine și documente.

Aplicațiunea arțeloră.
Gravuri și litografii: Săpătură în 

negru, Aqua-forte, gravuri cu mai multe 
colori, Litografii în negru cu creionă și 
cu pensulă, Cromolitografii, Picturi pe 
stofe, picturi de decoruri, modele și ti- 
parurl pentru figuri, ornamente, etc. 
Sculpturi ridicate din ciocană și pe ta
ble de metală, obiecte turnate,' estam- 
purl, cameurî, obiecte de plastică indus
trială decorative, obținute prin procedeu 
mecanică, reducțiunl, etc. Monede și me
dalii.

Fotografii pe hârtiă și pe sticlă: 
Arginterie artistică.

Bronză de arte, turnătoriă de arte 
diverse, fierăria de arte, metalurî pre
lucrate.

La aceasta se vor putea adăuga opere 
de imprimerie, legătoriă de cărți, mpbi- 
lieră artistică și bronzerii.

Obiectele se primescă în tote dilele 
în localulă Palatului Ateneului dela 
orele 9l/2 pănă la 12 diminâța și dela 
3 păna la 6 ore după amiază.

Deschiderea exposițiunei fiindă fic- 
sată pentru 1 Novembrie a. c., obiectele 
vor trebui a fi trimise pănă la 25 Octom- 
vrie curentă.

Când exposițiunea va fi complectă, 
Comitetulă națională pentru exposițiu
nea universală din Parish va fi invitată 
sg numescă un juriu pentru a alege ope
rile ce cu consimțSmentulă artiștiloră 
voră putea figura la acestă din urmă 
exposițiune.

La închiderea exposiției, Ateneulă 
va distribui recompense artiștiloră a 
căroră opere voră fi premiate.

Biuroulu Ateneului.

Cursulu pieței Brașovul
din 31 Octomvre st. n. 1888.

Bancnote românescl Cump. 9.36 Vend. 9.38
Argintă românescă . M 9.30 r 9.35
Napoleon-d’orl . . . r 9.59 M 9'.62
Lire turcescl . . . n 10.90 ii 10-.95
Imperiali.................... n 9.90 n 9195
GalbinI ..................... n 5.70 5-76
Scris, fonc. „Albina1160/0 H ,10 L— ii —.—

„ „ „• 5% n 98.— n 98.50
Ruble rusescl . . . n 126.— 127.—
Discontulă .... 6‘/t--8% pe ană.

Cursulu la bursa de Viena
din 31 OctomVre st. n. 1888. 

Renta de aură 4°/0-
Renta de hârtiă-5°/0 . . . .. . .
Imprumutulă căiloră ferate ungare . 
Amortisarea datoriei căiloru ferate de 

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

ostil ungare (2-a emisiune) . . 
Amortisarea datoriei căilorii terate de 

ostii ungare (3-a emisiune) . . 
Bonuri rurale ungare.........................
Bonuri cu clasa de sortare .... 
Bonuri rurale Banată-Timișă . . .
Bonuri cu cl. de sortare....................
Bonuri rurale transilvane....................
Bonuri croato-slavone.........................
Despăgubirea pentru dijmă de vină 

ungurescă .... 1....................
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedmului........................................
Renta de hârtiă austriacă .... 
Renta de argintă austriacă...............
Renta de aurii austriacă.....................
LosurI din 1860 ........
Acțiunile băncei au.stro-ungare . . .
Acțiunile băncei de credită'ungar, , 
Acțiunile băncei de credită austr. 
Galbeni împărătesc! ..........................
Napoleon-d’orl........................................
Mărci 100 împ. germane ..... 
Londra 10 Livres .sterlinge ....

101.70
92.70

144.—

98.—

116.50
105.—
105.—
104.40
104.40
104.50
104;—

99.50
130.75

122.80
82.25
82.60

109.80
140.25
871.—
305.75
311.90

5.77
9.61 */»

59,42 >/2
121.20

gj^“ Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei* ă 5 cr. se potu cum
păra în tutungeria M. Gross, în li
brăria Niculae Ciiircu și Adolf 
Albrecht.

Editoră și Redactară responsabilă:
Dr. Aurel Mureșiauu.
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j Loci de villă de ocasiune.

I
O oră departe de Predealti, în immediată apropiare de 
Brașovil, optti minute pe josu dela gară

ESTE DE WARE UNO LOCO DE VILLA LA NOD
în o coloniă de viile în o splendidă ’ pădure de bradî, la o apă 
curgStdre și sorgintă feruginosă. A se adresa în Brașovu la 
d-lu notară publicu Petru Nemeșu, seu în Bucurescî la d-na 
Sofia Dunca, strada Piața Amsei Nru 3, seu la Pesta la 
d-na Constantia de Dunca-Schiau, 13. Grttnbaumgasse.

Unu mecanicii românii,
care a făcută studii seriose și a practicată timpă de^doi ani în Bel
gia și în Germania, dupăce a fostă ocupată la calea ferată în, 
Brașovă și în Tergoviște, provedută fiindu cu forte bune certificate 
legalisate de autoritățile germane, caută ocupațâune la o loco- 
mobilă stabilă, de trierată, la o mașină de lumină electrică, într’unu 
atelierti orî într’o. fabrică.

Informațiuni dă Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.11

Totodată facemu cunoscută tuturoră D-loră abonați, că mai 
avemă din anii trecuțî numeri pentru complectarea colecțiunilpră 
„ Gazetei precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potă 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

Picăturile de stomachu MARIAZELLER,
care lucră escelentu în contra tuturoră boleloru de stomachă.

^^Neîntrecute pentru lipsa de apetitu, slăbiciunea stomachului, res- 
pirațiunea cu mirosit greu, umflare (venturi), răgăelă acră, colică, ca
tarii de stomachit, acrelă, formarea de petră și năsipii, producerea esce- 
sivă de flegmă, gălbinare, greață și vomare, durere de capă (decă provine 
dela stomachit), cârcei la stomachit, constipațiune seu încuiare, încăr
carea stomachului cu mâncări și băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
ficații și de haemorhoide. — Prețulii unei sticle dinpreună cu pres- 
criereade întrebuințare 40 er., sticla îndoită de mare 70 cr.

Espediția centrală prin farmacistul!!
Carl Brady, Kremsier (Moravia.)

!£'£ȘJPicăturile de stomachit Mariazeller nu suntu unit remediu secretă. 
Părțile conținătore suntă arătate în prescrierea de întrebuințare, ce 

se află la fie-care sticlă.
"VeritaToile se află mai îxi tăte farmaciile.

Avertismente! Picăturile de stomachit Mariazeller se falsifică și se imiteză de 
multe ori. — Ca semnă, că suntu veritabile, servesce învâlitdrea roșiă provădută cu 
marca de protecțiune de mai susu, și afară de acesta pe fiecare prescriere de în
trebuințare, ce se află la fiecare sticlă, trebue să fie arătată, că acdsta s’a tipărită 
în tipografia D-lui H. Gusek în Kremsier.

Veritabile se află: Brașovu, farmacia Franz Kellemen, farmacia la „Biserica Albă“; 
farm. I. Goos; farm. Iul. Hornung; farmacia F. Iekelius1 W-we; farm. K. L. Schuster. 
farmacia Heinrich G. Obert; farmacia Ed. Kugler la „Higiea“.

Băile Tușnadu: farmacia Alex. Dobay. Cohalmă: farm. Ed. Melos, farmacia iS. 
Wolff, Feldidră’: (Marienburg), farm. Wil. Schneider. Făgărașă: farm. v. Bildner, farm. 
Hermann Sz. Szt. Gydrgy: farm. Val. Beteg, f&rmBardbăs Fer. 13,52—33

Sosirea si plecarea îrennrilorn si Dostelorn îa Braserii.
I. Plecarea trenuriloru:

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

Se deschide abonamentfl pre anulfi 1888
la

AMICULU FAMILIEI. ț>iaru beletristicii și enciclopedicu-literaru — cu ilustrațium.— Cursulu XII. — Apare în 1 și 15 c|i 
a lunei în nnmp.fr câte de 2—3 c61e cu ilustrațium frumdse; 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 Românii orii de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațium din patriă și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o 6ră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totu nisuesce a întinde tuturoră mdivicțiloni 
din familia, o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerațiune pre anulă întregă e 4 fi., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă orî maree poștali.

PREOTULU ROMÂNU. Ț)iară bisericescă, școlară și literară — cu ilustrațiunî. — Cursulă XIV. — Apa,re în broșuri lunare 
câte de 2‘/2— 3% c61e; și publică portretele și biografiile archiereiloru și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiunî, — mai departe articlii din sfera tuturoră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
torî și diverse ocasiunî, mai alesă funebralî, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literari; și în urmă totă soiulă de a- 
mănnnte și scirî eu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și liberară.—Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă 
e 4 fi.—pentru România 10 francî — lei, plătibilî și în bilete de bancă orî maree postalî.

Colectanții primescu gratistt tottt alu patrulea esemplaru. 
Numeri de probă se trimită gratisu ori-cui cere.

W A se adresa ia „CANCELARIA NEGRUȚIF în Gherla—Sz-ujvăr.—Transilvania.

Totu de aci se mai potu procura și următdrele cărți din editura propria:
Apologie. Disensiuni 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 românești în vor
bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. (Op complet). 
Broșura I. H. și UI. Prețulă broș. 
I. H. câte 40 cr. — Broșura UI. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fi.

Cuvântări bisericești la tote săr
bătorile de peste anu, de I. Papiu. 
Ună vnlirmă de preste 26 cole. Acest 
opă de cuvântări bisericescl întrece 
tote opurile de acestă soiu apărute 
pănă acum — avendă și o notiță is
torică la fiă-care sSrbătore, 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 perdutd. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinaru. Prețulă 
15 cr.

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

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

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

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

Elfi trebue se 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 Ernest Le- 
gouve. Prețulă 10 cr.

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

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

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

Petulantulu. Comediă în 5 acte,; 
după Augustă Kotzebue, tradusă de. 
Ioană St. Șuluță. Prețulă 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică 
ținută în șalele gimnastului 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.Jpla 60 cr.

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

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

Biblioteca Șatenului Românii. Car
tea I, II, UI, 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 teoreticii și practică pen
tru învețămentulă intuitivă în folosulă 
eleviloră normali (preparandiall), a în- 
vățătoriloră și a altoră bărbați de seolă, 
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 
cdle. 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, învă
țători și alțl cărturari români. Prețulă 
1 fi. 10 cr.

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

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

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:
Mărgăritarul^ 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

Miculu mărgăritar^ sufleteștii. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumosă ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulă unui 
esemplară broșurată e 15 cr., — legată 
22 cr., legată în pândă 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări 
pentru pruncii școlari de ambe secsele, 
Cu mai multe icone frumose. Prețulă 
unui esemplară e 10 cr.; 50=3 fior.; 
100=5 fi.

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

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

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.
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