
GAZETA TRANSILVANIEI
KEDAOȚIUNEA $1 ADMININTRAȚIUNEA i

BRAȘOVC, piața mare Nr. 22.
SE PRENUMERA:

la poște, la librării și pe la dd. corespondenți.
.GAZETA" IESE ÎN FIECARE DI.

Fe unfi anfl 12 Bor., pe șâse luni 6 Cor., pe trei luni 3 fior
ANULU L.

Românta ți fitrAlnitato:
Pe anii 40 fr., pe j <•« f luni 20 fr , pe trei Iun’ 10 franci

&NUN1IURILE:
O serii garmondtl 6cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicare

Acrișori nefronoaie nu «p orimisinG — DanuaorloU nu se retrimită.

SF 188 Joi, 27 Augustu (8 Septemvre). 1887.

Brașovii, 26 Augusta 1887.
Antti distl că arestarea preotului din SisiescI 

Vasilie Lucaciu, atâtti prin împrejurările în cari 
s’a făcută, câtă și prin motivele ee an condusă 
organele justiției din Sătmară la constatarea ca
șului de urmărire, a devenită o afacere celebră.

Pentru ca cetitorii noștri să p6tă apreția a- 
c^sta mai bine, le vomă pune sub ochi unu co
municată fdrte caracteristică, ce a dată rdtă prin 
foile ungurescl. Prin „Egyettirtes,** „Budapesti 
Hirlap,** „Szamos** și prin „Kolozsvar** dela 3 
Septemvre n. se potu ceti sub titlulu: „preotulu 
agitatoră “ următdrele:

„După informațiunile ce le priinimă din 
Sătmară nu s'a mai ivită nimica nou în afacerea 
Lucaciu. Arestarea lui Vasilie Lucaciu au pro- 
vocat’o înșiși credincioșii lui; s’au aflată adecă 
câțiva dmenl cari, urîndu-li-se de continua agita
țiune, au făcută arătare în contra lui. După 
cum se aude insU, abia se voră pute afla destule 
dovedi în contra lui. Se mai aude, că cu bani și 
amenințări suntă hotărîțl să facă pe martori a 
recede dela fasiunile lorii. Cu tdte acestea se aș
teptă cu f6rte mare interesă ascultarea martoriloră 
și peste totă se crede, că judelui instructoră 
Borus Jdzsef, care este de o deosebită destoinicia 
și peste măsură energică, îi va succede a aduna 
destule date în contra preotului agitatoră. Cu 
ocasinnea percliisițiunei domiciliare, judele in- 
structoru a pusă mâna pe astfelă de date, cari 
aprdpe neîndoiosă arată, că aci densnlu are 
de a face cn o rețea de agitatori bine organisată, 
în care Lucaciu este numai unu micu punctă și 
mijlocii în mâna altora. Pe temeiulă acestoru 
date a fostă arestată în Clușiu Constantină Lu
caciu și se potă aștepta eventuală și alte ares
tări. Instrucțiunea încă e departe de a fi înche
iată și tocmai pentru aceea, ca nu cumva să se 
pericliteze succesulă ei, nu se pdte da la lumină 
mai multă nici din datele descoperite pănă acum**.

Bate la ochi contrastul^ dintre afirmarea 
acdsta din urmă despre datele ce nu s’ar pută 
comunica și dintre afirmarea de mai susu, că 
„abia se voră afla doveijl de ajunsă în contra 
lui Lucaciu1*.

Mai bate la ochi în comunicatulă de susă 
asigurarea, că urmărirea lui Lucaciu se face pe 
temeiulă denunțiațiuniloră unoru „martori** din 
mijloculă credincioșilor^ săi, și că despre adevă- 
rulă învinuirilor^ este în dubiu chiar și rapor- 
torulă. Elă admite adecă posibilitatea, că „mar
torii** aceștia voră recede dela mărturisirile loră, 
adăugendă numai ca escusare, că acăsta se va 
pută întâmpla dâcă ei ară fi mituițl său ame
nințați, se ’nțelege din partea amiciloră lui Lu
caciu.

Bate la ochi mai departe lauda ce se aduce 
în comunicatulă din vorbă judelui instructoră cu 
privire la hărnicia și energia lui, dela care se 
sperăză, că totuși îi va succede de a afla orecari 
dovedi în contra „preotului agitatoră,** laudă prin 
care se mărturisesce indirectă câtă de greu este 
de a aduna asemeni dovedi.

In fine bate la ochi intențiunea, ce se es- 
primă în ultimele pasage ale comunicatului, 
de a estinde urmărirea contra lui Lucaciu și a- 
supra altora. Acăsta ne face să credemă, că în 
lipsa de dovetji positive, acusatorii ară voi să 
facă capă de acusațiune din atitudinea generală 
oposițiunală a Româniloră spre a scăle culpabili 
pe cei urmăriți.

Acăsta reiese și din espectorările, ce le face 
guvernamentalulă „Kolozsvar** în același numără 
în care publică comunicatulă desă memorată. Ne 
amenință adecă făia ungurăscă din Clușiu pe 
toți cu legea, numai câtă nu ns spune cu care 
lege, cu legea libertății cetățenescl ori cu legea 
despotismului ?

Vomă răspunde la rendulă nostru făiei clu- 
șiane, ăr deocamdată așteptămă în liniște și cu 
fruntea ridicată a consciinței curate descoperirile 
doveditorii, ce le va scăte la ivălă energia judelui 
instructoră din Sătmară în afacerea Lucaciu.

Inniormentarea Iui T. Cipariu.
Blașiu, 5 Septemvre.

Orășelulă nostru e în doliu : flamuri negre fâlfâie 
la ferestrile tuturora institutelor^ de aici. Piața, unde 
se află locuința lui Cipariu, oferă ună spectaculă de ne- 
obiclnuită mișcare. Mulțimea pe a cărei față se vede în
tipărită durerea se îngrămădesce, ca să vădă rămășițele 
aceluia, care a avută de (JecI de ani ună rolă atâta de 
importanta in viâța nășiră națională. Sicriulă dispare 
sub mulțimea corăneloră ce-lă împodobescă.

** *
La orele 3 remășițeie mortuare suntă transportate 

la catedrală, unde Esceleuța Sa Metropoliluia oficiază a- 
sistata de 12 preoți și doi diaconi. Biserica catedrală 
este așa de indesuită de publica, incâtă junimea studiosă tre 
bue să aștepte pe stradă sfârșitulă serviciului funebrală, 
După neerologula canonicului I. Rațiu, cortegiu mortuar 
se pune în mișcare indreplându-se spre biserica orășe- 
nâscă. în a cărui cimitirO s’a pregătita grăpa.

* ♦ *
Cortegiulă e precedată de tinerimea sludiOsă gim- 

nasială în Irunte c’ună mare sleagă negru, pe care se 
află scrisa cu litere albe: „Fostului directorO in (impa 
de 20 ani, inorta la 3 S^ptemve 1887, — E'ernă pace !“ 
Urmeză corulă vocala condusa de profesorula de rită și 
cânta N. lonașd, apoi Preoțimea în ornate bisericescl cu 
Metropolitulâ. LJnă studenta pbrtă o cruce de iemnă 
împodobită cu lauri și acoperită cu vâlă negru. Cosctu- 
guid împodobita cu cununile comitetului Associațiunei, a 
Corpului didactica, a „Gazetei Transilvaniei* și a juni- 
mei studiose din Blașiu e purtato pe umeri de 12 pro
fesori dela diferitele instituie. Alături mergă studențl pur- 
tânda celelalte cununi. Vină apoi rudele și notabilitățile, 
deputațiunile șt poporală. ♦ * *

Intre cei veniți să asiste la înmormântare vedfimO 
pe domnii G. Barițiu, I. Bologa, I. Măcelăria, căpit. Ste- 
jarO, Partenie Cosma, I. Popescu, protop. Rusu, B. P 
Hărșianu, și Dr. Crișand, membrii din comitetuld „As
sociațiunei române transilvane»; recunăscemă și pe in- 
cărunțitula Axente SeverO, pe Ladislau Vajda din Clușiu, 
protopopula N. Solomona din Mureșă-LudoșO; Demetriu 
Moldovana din Siuiiu; protopopula Hossu din Tergulo 
Mureșului; S. Popeseu din Sibiiu; 1. Lugoșianu proto- 
popă dm Turdu; Absolona Șarlea protop , SebeșQ; los. 
Goga preotd, Râșmară; Romonțianu preotO, Onoriu 
Ttlea, Silviu Moldovana din Turda; Dr. Ciorană, Sibiiu; 
Gr. Serbu preotă, TeușI; Cruciand Mărgineană ; G. Bo- 
be.șd preot0, Sibiiu. Tinerimea din Sibiiu e representată 
prin doi delegați cari au adusa și o cunună cu inscrip- 
țiunea: „Celebrului erudită Timoteiu Cipariu, junimea 
din Sibiiu 5 Sept. 1887.“ Din România suntă de față 
profesorulă Crainică din Focșani, prof. Iustina Brendu- 
șană dm Dorohoiu.

• *
înmormântarea e din cele mai pompose, din câte 

sau vâtjută vreodată in Blașiu. Mulțimea de omeni din 
jura preoți și poporenl d’abia potă incăpâ în curtea bi- 
sericei orașului. La mormânta se ținb douâ vorbiri. Prof. 
Germanp îșl ia râmasO bună in numele corpului didac
tică și d-lă G. Bariță ca vechiu amică și conluptătoră 
îi face lui Cipariu ună panegirice adâncâ mișcătorO. In 
jalea tuturora cosciugulă dispare în taina mormântului.* * *

La 7 6re sâra pomană în refectoriul^ seminarială. 
Sunta de față peste 80 de persâne.

*

Printre telegramele ce au sosita în cursulă (filei 
una din Bucuresci e semnată de d. Titu Maiorescu și 
are urmfttorulă cuprinsă: „Ceră voiă a vâ ruga sâ es 
primați și din parte-mi adânca durere pentru perderea 
eminentului și a celui mai erudită și patriotă Româna." 

i.-u.

Diseursii funebru,
rostită de llvdss. D-n canonic Dr. loanu Rațiu la 

înmormântarea lui T. Cipariu.

Celd ce va face și va În
văța/ mare se va chiema 
întru împărăția cerurilord. 
Evg. Mat. Cap 5 Vers. 19. 

Triști ascultători!
Sunetula lugubru ală clopotelorO, flamurile negre 

de pe edificiile scoleloră și telegramele din diminâța (filei 
de 3 Septemvre au anunțată publicului românescă din 
locO și din depărtare, că parcele neîndurate au tăiată 
firulă unei vieți prețiăse, au vestită că nu ună omă de 
tote (filele, ci ună bărbată de mari fapte a trecută din 
timpă la eternitate.

Acesta este venerabilula prepositO capitulară, care 
in trei Septemvre a. c. la 4 ore de diminâță în etate de 
83 de ani șî-a terminata cariera cea mărâță și abun
dentă de fapte.

Biserica, națiunea și sciința deplânge asfătfi una 
din cele mai mari perderl. Că numai așa ne putemă 
esplica doliulă generală ce se manifestâză, la cari au a- 
lergată cei din locă și mulțl din depărtare, parte în per- 
sonă parte prin frumăse cununi și telegrame de condo- 
lința, spre a da ultimele și meritatele tribute de recu- 
noscință și admirațiune bărbatului, care in lătă viâța sa 
a lucrata pentru binele și luminarea gintei sale.

Nu ajunge timpulă, nu-ml ajungă puterile și nu 
este cu putință ca ingenii mici sâ pbtă cuprinde materii 
mari și sâ pbtă descrie după merită pe unO bărbată a- 
tâtă de mare, precum a fostă reposatulă, care unfi timp 
îndelungată a luminată în mijloculă poporului din care 
a eșita.

Fentru aceea mâ voi mărgini a arăta numai trăsu
rile mai caracteristice, mai marcabile, din viâța pămân- 
leseă a reposalului, și deodată a arunca câteva flori de 
laudă în jurtilă aiestui venerabilă sicriu, în care suntă 
ascunse remășițeie pământesc) a distinsului bărbată Ti- 
inoteu Cipariu.

Reposatulă, precum însuși spune în biografia scrisă 
cu mâna sa propria în protocolulO capitulară, s’a năs
cută la anulă 1805 in pa rochia Pănă(fii, nu departe de 
acesta opidă, dintr’o familia onorabilă, din părinți ro
mâni gr. cai. (u numele lacobă și Salomia.

Primele rade de lumină le-a primită tinerulă Ti- 
moteu în locuia său natală, dâr spirilulă lui era cu 
multă mai mare, dorulă lui de lumină cu multă mai 
lerbinte, decâtd ca să se pbtă îndestuli numai cu învă
țătura câștigată dela tatălă său, pentru aceea la anulă 
1814 pentru puma 6ră sa atătată junele Cipariu la 
treptele scOIeloră dm Blașă. Ca cerbu'ă ce se doresce 
la isvdrele apeloră, ca pasărea iubităre de lumină, ca 
albina ce alârgă spre câmpuri înflorite, așa a alergată 
tinerulă Timoleu la acestea isvăre de lumină, la acestea 
scăle clasice.

Aicea a pereursO elă studiile gimnasiall, filosofice 
și teologige și atâta in unele câta .și în al'ele a făcuta pro
grese strălucite.

Cu paciență admirabilă și cu zelO înflăcărată a 
percursă calea cee grea a muselord, dela care nu l’a 
putută abate nici fomea, nici golătatea, nici alte lipse cu 
care avea a se lupta. Așa a terminală elă to'e cursu
rile de invâțâmintă și In anulă 1825, sub aplausulă pro- 
fe-otilora sfii, a părăsită băncile scbleloră teologice.

După absolvarea studieloră filosofice și teologice, 
la anulă 1825 lu denumită ca profesoră la gi nnasiulă 
dm Blașiu și deodată cu începerea prelegeriloră sale a 
începută a lua sbora erudițiunea lui.

fntr’aceea, ea profesoră gimn. la anulă 1827 s'a 
ordinată de preotO imbrățișinda celibalulă, ca așa liberă 
de grijile vieței conjugale să se p6tă dedica cu totulă 
studiului, soțulă lui nedespărțita în t6tă viâța sa. Spre 
studiu atâta plăcere avea, incâtă adeseori se îndatina a 
dice, că ună preotă lără sciință e totă atâta de slrică- 
ciosă pentru biserică, ca și ună preotă fără mora
litate.

Bărbată versată in toți ramii sciințeloră teologice 
și profane, Timoleu Cipariu a făcută in totă timpulă 
vieții sale mari serviții hisericei, școlei și națiunei. De'a 
anulă 1828 Incâce pe elâ ilă atlămă aplicată, acum ca
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profesoră de fîlosofiă, acum ca profesoră de teologii dog
matică, acum ca prefecții de studii in seminară și ca 
asesorii consistorialii și prefecții de tipografia, acuma ca 
profesorii de limbile orientale și de sfânta scriptură, și 
în acâsta, in sf. scriptură, ’i s’au deschisa lui toți tesaurii 
sciințelorti.

A lui e meritulă de a fi scrisă îndreptată și tipă
rim mai întâiu cu litere străbune cărțile bisericescl, pre
cum orologierulă, acatistierulă, lilurgierulti și altele ase
menea; a lui e meritulă de a fi dată la lumină mai 
multe manuale pentru folosulă școleloră din Blașiu, ca 
să nu 4*cQ nimica de profundele studii de limbă și de 
alte scrieri sciențifice, eș;te din pena măiâstră a răpo
satului.

Sciința teologică și profană era concentrată in ră- 
posatulă in modă harmonic, ca într’ună templu, căci pe 
lângă t6tă vastitatea sciințeloră sale profane, Timoteu 
Cipariu intru nimica nu s’a abătută dela credința bise- 
ricei sale, incâtă despre dănsulă cu dreptă cuvântă se 
pâte cjice, că cursulă l’a Împlinită și credința a pălită. 
Pentru aceea preamărescu-te pre tine, o sfântă biserică, 
in ală cărei șină s’a născută și educată acestă fiu pe 
câtă de erudită, pe atâtă de credineiosă. Fiă, ca sinulă 
tău celă sfântă să producă încă mulțl asemeni fii 
devotați.

Bărbată înzestrată cu cele mai eminente calități ale 
spiritului, și cu multifarie cunoscințe, Timoteu Cipariu 
n'a putută rămână multă timpă in oficii interiore, pen 
tru-că deoparte dreptatea, er de alta interesele și binele 
bisericei pretindea, ca elă să fiă promovată la oficiu mai 
înaltă, ceea ce s’a și întâmplată la anulă 1842, alegen- 
du se de Canonică în Capitululă acestei biserici catedrale. 
Dăr ună bărbată decorată cu iote sciințele teologice și 
profane, ca T. Cipariu, n’a putută rămână numai pre 
lângă simplulă oficiu de Canonică. Binele publică pre
tindea, ca lui să i-se concredă și alte oficii importante, 
pentru că importantă era și elă. In elă s’a împlinită Zisa 
s. scripturi: servă bună și credineiosă, peste puține ai 
fostă pusă, peste multe te voiu pune’.

Intre alte multe oficii lui i s’a concredută insem 
natulă oficiu de directoră la gimnasiulă din Blașiu, care 
oficiu l’a purtată 21 de ani, dela anulă 1854—1875. 
Pre acelă timpă literatulă T. Cipariu, prin scrutările și 
feluritele lui scrieri a secerată cele mai strălucite victorii 
pe câmpulă literaturei române. Eruditulă directoră T. 
Cipariu a lucrată cu așa efectă încâtă elă nu numai în 
studențl, ce s’au perondată în decursă de 21 ani, ci și 
în profesori a imprimată adâncă caraclerulă principie- 
loră sale de limbă. Atare efectă nu putea să producă al
tuia, decâtă T. Cipariu, care era pe deplină convinsă 
despre soliditatea principiiloră sale. Și e mirare, că efec- 
tulă piodusă de elă durâză și astăzi. Pentru aceea cu 
totă dreptulă merită să-lă lăudăm, căci a tăcută minunii 
în viăța sa. Și nu voiu greși decă voiu adauge, că T. 
Cipariu în împrejurările grele ale directoratului său a 
fostă columna cea mai tare a școlei din Bla.șiuJ

Eramă însă să uită a spune, că activitatea lui nu 
s’a mărginită numai ia giurulă bisericei său scălei, ci s’a 
estinsă și mai departe.

Pe lângă tote ocăpațiuniie sale cele multe ce le 
avea ea directoră, profesoră, canonică, prefeclă de tipo
grafia și altele, elă avea timpă destulă de a se ocupa 
și cu scrieri de mare valâre.

Bărbatulă inZestrată cu inimă curată română și 
cu formidabile arme de ale sciinței, Timoteu Cipatiu, 

nu a putută rămâne indiferentă față Ze nedreptele acu- 
sări și atacuri îndreptate din partea altora în contra na 
ționaltlăței române, ci ca unu apologetă din timpurile 
cele vechi ale creștinismului, prin scrieri profunde isto- 
rico-crilice a înfrântă argumentele contrarie; eră ca Zia
ristă demnă de totă stima, în „Organnlă L’iminărei® pu
blicată pe la anulă 1847/48 alăturea cu Bărniițo, Pum- 
nulă, Mureșianu, Laurianu și Maiorescn, cari mai nainte 
decâlu elă s’au dusă în patria cerâscă, a luată parte ac
tivă la măreța operă a deșteptărei naționale.

De aceea cu totă dreptulă, că elă a făcută .și a 
jnvătată și pentru aceea mare se va chema. Din asta 
causă și societățile literare române și cele străine tot- 
deuna l’au onorată punându-lă între președinții și mem
brii săi.

Și prin ce s’a făcută repausatulă mare? de sigură 
eă nu prin nobilitatea nascerei, nu prin lingușire, nu 
prin avere, nu prin oficii înalte, ci prin abnegare de 
sine, prin diligență continuă, prin caracteră solidă, prin 
folosirea timpului și întrebuințarea talentului dată de 
Dumnedeu.

Ca operariu in viia domnului, ca preotă, cine nu 
scie câtă de acurată era elă întru împlinirea iuncțiu- 
niloră bisericescl.

Ca canonică, ca asesoră consistorială, ca vicară 
generală și caputulară, ca președinte la forurile matri
moniali și în urmă ca preposită capitulară, elă totdeuna 
a premersă cu claritatea judecății, cu pătrunderea obiec
tului și cu iubirea de dreptate. Er față de superiorii 
sub cari a funcționată reposatulă totă-deauna s’a 
purtată] cu modesliă, umilință și supunere. Superbia, 
vițiulă multoră erudițl, în inima lui nobilă prin virtuți 
niciodată nu s’a putută încuiba. In urmă repausatulă 
prin graiulă meu dă simțăminteloră sale espresiune de 
adâncă mulțăir.ită, venerațiune și recunoscința Escel. 
Sale prea demnului Metropolită, pentru că s’a îndurată 
a-i conduce în persănă ceremonia funebrală, rugându-lă 
să binevciescă a-i da și binecuvântarea și deslegarea ar- 
chierescă; deodată muițămesce capitulariloră, colegiloră 
săi vechi și noi, membriloru iluștri venițl din depărtare, 
profesorilor^, linerimei studiose, celoră mai de aprăpe ai 
săi, precum și poporului pentru omagiulă ce ’i l’au adusă 
în acestă momentă de eternă despărțire. Amină.

Adunarea generalii a Associațiunei.
Sibiiu, în 19 Augustă 1887.

(Fine.)

Mare fu nun ărulă celoră cari conveniră la ban- 
chelulă dată la 2 6re p. m. în pavilionulă din grădina 
„Hermann.® In numără cam de 200 de persOne, intre 
cari aprocsimativă a treia parte o formau damele, com
pusă mai multă din Sibienl. ăspeții ocupară cele trei 
mese mari, frumosă aranjate în numitnlă pavilionă, care 
intr’adevără avea de astă dată mai multă caraclerulă 
unui prânZă comună de cunoscință. Credă că nu gre- 
șescă cândă Zl<;:’ că serviciulă și aranjamentulă au fostă 
destulă de corăspunZătâre și fiecare a putută fi mulță- 
mită atâtă cu promptitudinea serviciului câtă și cu ceea 
ce s’a servită. — Acesta s’a putută constata și din dis- 
posiția bună și veselia ce domnea la mese. începură 
toastele. Primulă îlă ținu vicepreședintele Asociațiunii, 
d-lă 1. Bologa, pentru Maiestatea Sa împăratule și casa 
imperială, care fu întâmpinată cu strigăte de „să trăăscă.®

Sculându-se apoi d lă Dr. I. Rațiu toastâ pentru 

Președintele Asociațiunii, comitetulă ei și în genere pen
tru tol.I factorii sprijinitori și promovălorl ai intereseloră 
ei. Vii strigăte de ,să (râescă* urmară după acestă to- 
aslă. l)-lă (1. Barițiu toasta pentru femeia română, 
ceea ce avu ună efectă destulă de bună, pentru-că a- 
tinse unuia din punctele cele mai însemnate, adecă cul
tura femeii. D-lă V. Babeșă toastâ după aceea amin- 
tindă ospitalitatea orașului și poporațiunea Sibiană, pen
tru primarulă orașului, la care răspunse d-lă primară 
Hochmeister in termini fOrte călduroșl și amicabill, 
dorindă prosperare și succese strălucite Asociațiunei nds- 
tre cu menire atâtă de măreță.

Cu mare însuflețire a fostă primită discursulă d-lui 
Dr. A. Mureșianu, care ridică ună păhară pentru ju
nimea română, fala națiunii și speranța ei în viitoră! 
La cererea mai multora luă cuvântulă d-lă advocată I. 
Popa („Calicu!ă“), care prin modulă său de vorbire hu- 
moristică ne-a procurată câte-va momente forte plăcute. 
S’a mai toastată apoi: pentru clerulă română dl. 1. Ba
rițiu; pentru poporă, talpa țării, d-lă 1. G h i b u ; pen
tru reuniunea femeiloră române din Sibiiu;d-lă A. Cosma; 
pentru înțelegerea și conlucrarea solidară a tineriloră cu 
bătrânii, d-lă A. V1 a i c u, și pentru membrii Asociațiunii 
d-lă I. H a n n i a, și in specială pentru membrulă ei fundatoră 
presentă d-lăjN. R a c o v i ț ă, la care acestă domnă răs
punde urândă Asociațiunei prosperare. S’ar fi mai con
tinuată toastele. căci era bună disposiția, dâcă președin
tele comitetului aranjatoră nu avea nepotrivita ideă de a 
interveni pentru câteva dame cari voiau să se depărteze, 
vrândă a le conduce în sunetulă unui mar.șă, care marșă 
făcu ună sfârșită involuntară petrecerii dela banchetă.

Astfelă decurse banchetulă, Ia care nu lipsi nici 
musica, și se termină cam pe la 51/, Are p. m.

Săra la 81/, ore se dele .balulă Asociațiunii1' in 
sala dela „Impăratulă RomanilorO." Publiculă n’a fostă 
tocmai numerosă la acestă bală; era obosită păte de pe
trecerile anteriore. Au fostă însă dreptă compensare re- 
presentate clasele cele mai de frunte ale societății, cu 
deoseb re sibiene. Cu deosebire damele române formau 
poddba acestei serate. Nu lipsia nici eleganța, nici chiar 
luxulă în toaletele dameloră. Mai bine însă le ședea 
costumulă națională și nu’ml potă închipui o îmbrăcă
minte mai drăgălașă, mai atrăgăldre și mai fermecătâre 
ca acesta. Regretă că nu potă înșira aici pe tăie câte 
au apărută în costumă națională. Voiu aminti numai 
pe d-șorele luga, Secula și pe dâmnele Iechimă, Rusu, 
Popă. etc.

In generală balulă n’a fostă așa de animată, cum 
s’ar fi așteptată. Cu tote aceste, s’a dansată destulă. 
Joculă s’a începută cu „Hora.* S’a dansată și .Ro
mana®, acestă jocă elegantă națională, der cu pause ne- 
esacte din partea musicei și cu încurcături nepotrivite 
din partea dansatoriloră, cari ară trebui se aibă ambiți
unea de a esecuta corectă acestă jocă națională. După 
pausă s’a dansată și «Ardeleana.®

Cu balulă se încheia programulă festivitățiloră și 
cei mai mulțl dintre dspeții strânși îșl luară rămasă bună 
dela Sibiiu. Pentru cei cari au mai râmasă, aranjară 
Marți după amâZl frații Sibienl o escursiune la „Dum
bravă®, o pădure forte frumdsă în apropiere. Aci pe la 
5 6re p. m. se înscenă, după mai multe jocuri sociale, o 
petrecere cu dansă, la care tinerimea luă parte cu multă 
animațiă. Se dansă atâtă într'ună pavilionă, câtă și sub 
cerulă liberă, până săra tâi’Ziu, ăr familiile se așeZară 
împreună cu cunoscuții la mese întinse și bine garnisite, 
unde îșl petrecură în bună disposiția. Mare hază a fă-

KOILETONU.
(46) - -

Misterele Veneției.
de Edouard Didier, traducere de Ioană S. Sparlali.

XVI.
Cei Doi Foscari.

Tdte o sărbătoreau, insă tote băgată de sâmă, că 
Veneția era forte schimbată. Fiica Adriaticei nu mai era 
fata pe care o cunoscuseră odată așa de sburdalnică, 
așa de veselă, așa de fericită — o adevărată radă de 
sâre, după cum i se Zicea — cum fusese în schitulă 
Feteloră Nobile. In loculă rîsului argentiu, care răsuna=e 
atâta vreme între Zidurile schitului, acum abia i se Zărea 
umbra unui zîmbetă pe buze; ochii săi frumoși, albaștri 
ca ună ceră de primăvâră, luaseră fața unei mări adânci 
pe o vreme furtunosă.

— Aidemă în grădină să visitămă tote floricelele 
frumâse pe cari îți plăcea să le cultivi chiar cu mânile 
tale! îi Zlse cea mal intimă dm fostelei prietene.

Insă Veneția făcu ună semnă din capă cum că nu 
vrâ, și luândă mâna stariței îi Z'«e:

— Maică, am să solicită o grațiă dela d ta.
— Ce voeștl, copila mea? o întrebă sfânta femee.
— Ași vre să dobândescă dela d-ta, scumpă maică, 

autorisarea ca să mă ducă singură să mă in< hină în pa- 
raclisulQ schitului.

Bine ințelesă, i se dete voiă. Insă Veneția intârZiâ 
așa de multă în paraclisă, încâtă călugărițele începură 
să se îngrijască. Se trimiseră două surori ca să vaZă ce 
face și ele o găsiră întinsă leșinată.

— Trebue să plecă numai decâtă! fură vorbele pe 
cari le rosti îndată ce deschise ochii.

— Dăr ce ai, copila mea? o întrebă starița.
— O, scumpă maică, am văZută adineaori cum a 

căZulă trăsnetulă pe casa lui Foscari și cum s’a surpată. 
Lasă mă să mă întorcă mai iute lângă domnulă meu, 
lângă prințulă și părintele meu! <}ise Veneția incepândă 
să plângă.

— Du te, copila mea! Z>se starița fără să se mire 
de vorbele ciudate pe cari le rostise Veneția.

Halucinațiile, cari erau consecința misticismului, erau 
in gustulă epocei — decă nu făceau cumva o ireverență 
ea s’o spunemă.

Religia era p’atuncl marea poesiă a lumii. In mij- 
locnlă crimeloră publice și a crimeloră private, ală că- 
roră teatru a fostă secolulă ală XV-lea, sufletele duiose 
găseau scăpare în rugăciune. In exaltarea evlaviei loră 
aveau atunci arătări, vedenii despre viitoră și — feno- 
menă pe care nu lă pricepă — găseau adesea ori întâl
neau dreptă.

Veneția plecă îngrabă și sosi numai în câteva 
câsurl.

Când s’apropiă de Piazzetta, fiica Adriaticei băgă 
de semă că acolo era mișcare mare Pilcuri numerâse 
se vedeau dela Baptisteriu, pe Piazzetta și pe cheiulă 
dei Schiâvoni, pănă la Arsenal. Negreșită că în Ve
neția se petrecea acum ceva ciudată. Adevărulă e că 
fiăcare îșl arăta corabia de căpetenia care negreșită că 
se’ntorcea din vre o espedițiă și care se silea să scobâre 
canaliile Orfano pentru ca să profite de umflarea mării 
și să abordeze la cheu.

»Dâr de unde venea corabia cea mare?«.
— „Din ce expediția?®.
— «Cine era pe bordă?®.

La întrebările acestea Veneția auZi că corabia aceea 
aducea din ex lă pe Jacopo Foscari, care fusese reche
mată de Senată.

Fiica Adriaticei simți o bucuriă nebună când auZi 
acăsta. Va să dică, ea se înșelase în prevederile sale, 
casa Foscari nu era amerințată de ruină după cum cre- 
Zuse ea!

— Astfelă se gândea Veneția pe când trecea Piaz- 
zetla, pentru ca să se d ică la palatulă ducală. Cum 
sosi, alergă în apartamentele particulare ale dogelui. 
Insă în locă să găsescă pe bătrână bucurosă că i s’a 
intorsă copilulă din exilă, Veneției i se păru că bătrâ- 
nulă doge era și mai desperată decâtă când îlă pă
răsise.

— In sfirșită nu s’a intorsă Jacob, copilulă d-tale 
iubită, din exilă? Nu l’a chemată în sfirșită Senatulă îna
poi? îlă întrebă ea.

— Ba da, Senatulă l’a chemată înapoi... este ade
vărată... pentru ca să lă judece încă odată și negreșdă 
pentru ca să-lă chinuiâscă încă odată. Insă de astădată, 
celă puțină, Senatulă n’are să mă aibă complice. Am’ 
să refuză, fiindă că nu vreau să fiu pentru a doua dră 
călăulă copilului meu din urmă, — răspunse dogele eu 
nespusă amărăciune.

Dogele tocmai Zisese vorbele acestea când înt:ă 
ună ofițeră trimisă de Consiliulă celoră Zece.

— Ce vrăi cu mine? Zise dogele încruntândă sprîn- 
cenele.

— Alteță! răspunse ofițerulă salutândă pănă josă, 
— Consiliulă celoră Zece presintă omagiele sale prea 
marelui, prea puternicului doge ală Veneției..

— Treci peste astea și spune ce vreai dela mine 
Consiliulă celoră Zece? Zise Foscari lăindu-i vorba.

— Alteță serenisimă, Consiliulă aștăptă in localulA 
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culd in Dumbravă «Musica Cali'-ului14 compusă din 4 
inși: ună conducători) orbi cu flaerulh, doi violiniștî și 
unulti cu vioioncello. Orbulil cântă cu flueru'O de mi
nune și numai cântece române din tole ținuturile. Ca
racteristică era și uniforma mudcanțiloră cu însemnele 
„Calicului14. Sera târcjiu se încheia și acestă ultimă pe
trecere și pe unt) timpă tărie plăcută ne intorserămh 
spre casă.

Remâne acum să ne dămă sâmă despre resultatele 
obținute in generală la acestă adunare, In acăstă pri
vință, trebue să conslatămă următorele, parte prin espe- 
riință propriă, parte in urma consultării cu alții.

Adunarea acesta generală a fostă slabă cercetată, 
csea ce pe lângă alte piedeci admisibile dovedesce și 
ore-care lipsă de interesă față cu acăstă nobilă lnstitu 
țiune culturală. Mă ingrijesce împrejurarea, că ne-amă 
deprinsă la adunările generale a pune prea multă pondă 
pe festivități și prea puțină pe lucrarea spirituală, ceea 
ce se pole constata mai alesă din disproporția între nu- 
mărulă celoră ce visiteză adunările și a celoră ce iau 
parte la petreceri. Puțini chiar dintre inteligența ro
mână sibiană au participată la ședințe, ceea ce trebue să 
constată cu mare părere de rău.

Tinerimea română nu desvăltă ititeresulă ce ar 
trebui să-lă desvdlte în genere pe terenulă culturală și 
acăsta ar fi a se atribui lipsei de lucrare comună a ti- 
neriloră cu bătrânii și a inițiării celoră mai tineri in acestă 
lucrare comună alâtă de necesară. In casulă contrară 
amă fi văcjută mai multă emulațiune in lucrarea literară 
și la acăstă adunare.

Este timpulă supremă ca cu toții să ne punemă 
pe lucru, decă voimă să ne vedemă lucrarea năstră cul
turală încoronată de succesă 1 — Referitoră la festivități 
observă că: ele in generală au reușită bine așa încâtă 
publiculă a fostă inulțămitfl, der primirea Ospețiloră din 
partea publicului sibiană, în urma păreriloră csprimale 
din mai multe părți, lăsa ceva de dorită.

Ineheiu raportulă meu in speranță, că binevoitorulă 
cetitoră nu va lua in nume de rău nici una din obser
vările mele, cari n’au altă scopă decâtă a atrage aten
țiunea asupra unoră scăderi, cari mai multă său mai 
puțină esistă și trebuescă delăturate. V—u.

SUIRILE piLEL
Răsboiulă Gehiloră contra făinii ungurescl se con

tinuă cu luriă. Din Biunn se comunică, că represen- 
tanța comunală din Trebitsch iu Moravia a hotărî tă, c-a 
pentru fiecare saeă de tăină, meiu ori grișă de prove
niență ungurăscâ se ia 1 fl. dare de consumă, și iotă 
atâta pentru fiecare porcă importată din Ungaria și vân
dută in Trebitsch Reuniunea țăraniloră cehi a publi
cată ună apelă, in care invită și pe celelalte comune a 
face același lucru.

—x—
Esportulă de cai din Bosnia și Erțegovina se per

mite in aceleași condițiuni ca și din monarchia austro- 
ungară, și anume prin următorele oficii vamale: Zvornik, 
Vardiste (lângă Visegradă) și Ciajnica. In aceste oficii 
voră fi instituite comisiunl. care au să visiteze și să în
semneze, pentru a țină in evidență, numărulă și cali
tatea cailoră ce esportă.

—x—
Ună incendiu mare a isbucnită in Vesprimă, din

obicinuită ală ședințeloră sale, buna plăcere a Alteței 
Văstre ca să binevoiți să-lă presidați! cjise ofițerulă.

— Refusă 1 Du-te și spune asta celoră cari te-au 
trimisă 1 tjise Foscari.

Insă ofițerulă nu se mișca, rămase in pieiâre ne
mișcată și mută in fața dogelui.

— Nu m’ai aucjită? ilă întrebă Foscari.
— Alteță serenisimă, binevoesce a lua în sămă că 

nu polu să transmită Consiliului supremă ună răspunsă 
care ar compromite nu numai umila mea personă der 
chiar p’a suveranului meu! răspunse ofițerulă puindă ună 
genunche in pământ 0

— O stăpâne, prințe, tată 1 omulă acesta are dreptate. 
AibI cnragiulă să te presințl in persănă in fața Consi 
țiului și să-i expui cuvintele cari te silescu să declini de 
astădată onbrea d’ală presida. Consiliulft este compusă 
din Omeni.... țfise și Veneția aruncându-se la piciorele 
dogelui.

— Vrâi să (jicl din fig i!.... cjise Foscari tăindu-i 
vorba.

— Vrâu să credă că suntă omeni, cari nu voru 
avea barbaria să răspingă drăpta ta rugăciune! <jise 
Veneția.

— Fiă! să deșertă și paharulă acesta de amără
ciune! tjise Foscari puindu-șl pe capă boneta, emblema 
demnității sale.

Când se presiniă dogele în sala Consiliului, unde-lă 
așteptau cei <jece, (ii primită cu aceleași formule de res 
pectă falsă ca de obiceiu Cu ună gestă ilă invită pe 
Consiliu să ședă.

— Escelențe — tjise elfl pe urmă, — am venito 
să vă rogu, să nu impunețl unui bătrână de optcjecl de 
ani o datoriă care este mai pre susă de puterile sale. 
Speră că veți binevoi, după cum ați tăcută la ultimulă

Ungaria, in (jiua de 24 Augustă v. Pănă sera au arsă 
200 de case Mai mulți omeni au perită în flăcări.

- -x—
Pentru publiculă, care voiesce să facă escursi

une la Brașovă și de aci la Sinaia, biuroulă din 
Brașovă ală căiloră ferate ungare a întocmită pentru 
tjiua de 9 Septemvre n. ună trenă separată, pentru care 
se dau bilete de ducere și intdrcere, cu prețuri jcătjute, 
valabile pentru Brașovă pe 14- <)ile, din următdrele sta 
țiuni : Augustină, Apahida, Elisabelopole, Oradea-mare, 
Sibiiu, Homorodă-Cohalmă, Alba-Iulia, Clușiu, Tergulă- 
Mureșului, Mediașă, Sighișăra, Turda! In prețurile bile- 
teloră până la Brașovă și inderătă se cuprinde și com
plecta alimentare și incvartirare pentru cjiua de 9 Sep
temvre, amăsurată programului. In Brașovă sosesce tre- 
nulă la 10 Septemvre dimineța, unde călătorii voră fi 
incvartirațl în hotelă de primulă rangă, apoi să va visita 
orașulă, se va da concertă cu organele in catedrala ev. 
prântjulă va fi comună in sala hotelului Nr. 1, se va 
face escursiune pe Tâmpa ori in împrejurimile Brașovu
lui, săra va fi cină comună și concertă ală capelei oră- 
șenescl in sala hotelului Nr. 1. înscrierile pentru acăstă 
escursiune la Brașovă se facă in biurourile de bilete de 
drumă in Oradea-mare, Clușiu și Brașovă, precum și in 
stațiunile susă-amintile. La 11 Septemvre se face escur- 
siunea la Sinaia, unde voră fi festivități: serviciu festivă 
solenelă în biserica mănăstirei, iluminarea electrică a 
castelului regală, care e splendidă situată, focă de arti
ficii, festivitate în tabără etc. etc. Se scie că în acăstă 
<ji 28 Augustă (10 Septemvre) e aniversarea Iuărei Gri- 
viței. Pentru călătoria la Sinaia e necesară ună certi
ficată de drumă ori ună biletă de legitimare. Totodată 
se aduce la cunoscință, că se primescă înscrieri pentru 
prântjirea la Sinaia, la biroulă orășenescă din Brașovă 
ală căiloră ferate ungare. Prețuia unui prântjă este fl. 
2. 5 cr. său 1. 45 de personă. In ambele prețuri se 
află deja socotită vină, pâne și cafea năgră.

—x—
In grădina dela restaurațiunea Nr. 5 din Brașo- 

vulă vechiu va cânta de astă șâră, Mercuri, încolo în fie
care sără musica națională din Bucurescl.

Societatea maghiară.
Noulă rectoră ală universității din Pesta, Dr. Ioană 

Hunfalvy, în vorbirea sa, prin care lua rectoratulă in 
mânile sale, cjise despre „Societatea și Universitatea» ma
ghiară următdrele adevăruri:

„Adi s’a întinsă luxulă și grandomania. Se aducă 
rugăciuni vițelului de aură și anumite cercuri ale socie
tății s’au cufundată cu totulă in materialism^. Prospe- 
răză șarlatania, omenii se dau jocului de cărți, îșl în- 
sușescă averea altoiă omeni, defraudâză și inșâlă, și 
caută apoi a-șl restabili onorea loră prin duela ori pre- 
găteseă vieții loră ună sfârșită violentă. Tote acestea 
suntă semne neamăgitore de degenerare, de decădință a 
moravuriloră. Marea greșâlă a societății de adi este, 
că nu scie aprecia munca onestă. Suntă omeni, cari se 
rușinâză de lucru, der pentru aceea suntă capabili de 
cea mai înjosităre acțiune. Aceia, cari prin nascere ori 
printr’o altă întâmplare norocăsă ajungă in posesiunea 
unoră bunuri pământesc! și cari prin urmare potă duce 
o vieță fără griji, privescă in josă cu dispreță ori 
cu o condescendență ofensătore la aceia, cari îșl câștigă 
mijlâcele de esistență în sudărea feții loră. Așa li se 
întâmplă acelora, cari se ocupă cu lucru materială, și

interogatoriu ală lui Martinengo, să alegeți p'ună altulă 
in locuia meu ca să presideze Consiliulă in timpulă du- 
rerăseloră desbaterl cari se voră începe.

— Senatulă a și deliberată in privința acesta și a 
respinsă mai dinainte cererea dogelui! răspunse numai 
decâtă senatorulă Loredano.

— Atunci, am onârea să depună pe masa Consi
liului demisia mea de doge ală Serenisimei Republici, pe 
care d-văstră ați mai refusat’o in două rânduri! cjise 
Francesco Foscari.

— Și o refusămă pentru a treia 6ră! D-la nu ai 
dreptulă să te desărcinezi fără învoirea Senatului.

—- Atunci der ce cereți dela mine?
— Să presidedl Consiliulă, care s’a strînsă ca tri- 

bunală pentru ca să judece pe lacobă Foscari, acusată 
de crimă de înaltă trădare și de complotă împotriva si- 
gmanței Statului.

Dogele ridică ochii la ceră:
— Dumnezeule! ilă aucjl, și suferi astfelă de lucru! 
Fe urmă lăsă capulă in josă și îngână cătră Consiliu:
— Fiă! voiu împlini și sarcina acăsta durerăsă! 

Domniloră, ședința este deschisă/
lacobă fu îndată adusă in fața Consiliului. Era 

forte galbănă. Cu tăte acestea i se vedea o umbră de 
zimbetă pe buze. Cum cjăii pe tatălă său se opri cu mâna 
stângă pe inimă pe când cu drăpta trimitea o sărutare 
bătrânului doge.

Dogele lăsă ochii in josă ca să ascuncjă o lacrimă 
care-i pică din pleope. lacobă salută apoi pe membrii 
Consiliului și <jise:

— Escelențe, mai nainte de tăie vă mulțămescă 
că ml-ațî procurată ocasia să respiră pentru cea din 
urmă 6ră aerulă multă iubitei mele Veneții.

(Va urma.) 

încă și mai puțină e aprețiată lucrarea spirituală. Dăcă 
acei domni nu cruță nicăirl, o facă acăsta față cu gus
tările spirituale. Stricarea vieții sociale insă are incă o 
altă causă decâtă neaprețiarea lucrului, este lipsa de 
simțământulă seriosă de datoriă. Și dăcă întrebi, cum 
vine vorbitorulă ca să ridice tăte imputările acestea 
contra societății tocmai din acestă incidență și la 
acestă locă, atunci răspunde, că de aceea o face, 
fiindă că e convinsă, că patria numai atunci păte 
înflori și prospera, dăcă societatea se va transforma ra
dicală. Și acăstă regenerare a vieții sociale trebue să 
pornâscă dela universitate, în care se cultivă și se educă 
aceia, cari suntă chemați a lua asupră-le odată ca de
mentă cultă rolulă de conducători. Dăr basa acestei re
generări trebue să formeze conceptulă ideală ală vieții. 
Acestei idei trebue in prima liniă să-i aducă omagie uni
versitatea, care cu deosebire trebue să fiă ună templu 
ală cultului a Iotă ce e adevărată, bună și frumosă, de 
unde trebue isgonițl toți hoții și precupeții. Numai așa 
se păte spera regenerarea societății.»

La acestea observă forte corectă „Sieb. Deutsch. 
Tgbltt.»: „Celă care cunăsce viâța studențiloră la scălele 
înalte ungurescl, de sigură că nu va spera de acolo „re
generarea societății.*

Cestiunea bulgară.
Asupra stărei în care se află cestiunea bul

gară, o telegramă din Constantinopolă comunică 
următărele :

Porta a propusă Germaniei să fiă mijlocităre pe 
lângă Englitera, Austria și Italia pentru a obțină asen
timentul loră la propunerea rusâscă privităre la gene- 
ralulă Ehrnroth Părta a adăugată că, când tăte pu
terile voră fi de acordă, ea va lucra în înțelegere cu ele 
pentru a regula intr’ună chipă pacinică cestiunea.

Germania n’a răspunsă incă; dăr după informați- 
unl sigure, Germania va accepta propunerea de mijlocire 
pentru că ea a luat-o înaintea cererei Porței. Germania 
a începută sondândă pe Austria, care a refusată să a- 
dereze la propunerea rusescă pentru că trimiterea unui 
comisară rusă in Bulgaria, intâmpinândă opunerea Bul- 
gariloră, ară provoca complicațiunl exteriăre.

Cercurile otomane asigură, că Germania n’a putută 
să obțină o apropiere cu Rusia decâtă prin mijloculă 
admiterei Franciei în acăstă înțelegere; în urma aces
tora se așteptă in curândă o acțiune comună diploma
tică a Franciei, Rusiei și Germaniei pentru regularea 
cestiunei bulgare.

In privința retușului Austro-Ungariei d’a 
accepta propunerea rusdscă, o telegramă din 
Viena dă amăruntele următdre;

Germania a făcută demersulă pentru ca Austria 
să adereze la propunerea rusâscă. D. de Kalnoky a 
răspunsă, că opunerea Bulgariloră la trimiterea comisa
rului rusă ar provoca de sigură ună conflictă ce ară 
tiri pe Ruși la o acțiune militară, că acăsta s’ară în
tinde in afară, prin urmare pentru tăte acestea Austria 
refusă să adereze la propunerea rusâscă. D. de Kal ■ 
noky crede că trebue să urmeze o politică de reservă 
și a se continua încercarea cu prințulă de Coburg.

Englitera și Italia ară părea dispuse să 
accepte trimiterea unui regentă în Bulgaria d6r 
altulă decâtă Rusă său Turcă.

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.»)

NEUTRA, 7 Septemvre. — Regele visitâ 
pe episcopală Roskovanyi, biblioteca și mănăs
tirea de călugărițe.

SOFIA, 7 Septemvre. — Consiliulă de mi
niștri a hotărîtă să ridice poimâne starea de 
asediu.

Comisiunea serbo-bulgară pentru încheiarea 
convențiunei privităre la joncțiunea căiloră ferate 
a ținută tujl prima ședință.

Maiorulu Bobev a plecată la Budapesta ca 
să cumpere cai pentru armată.

BERLINU, 7 Septemvre. — „Nordd. Allg, 
Zeitur.g“ desminte soirea despre întâlnirea îm
păratului germană cu Țarulă rusescă.

ROMA, 7 Septemvre. — Pe șesulu Ru- 
biera lângă Modena a ținută Regele o revistă 
din cele mai mărețe, la care au asistată Prin- 
țulu de cordnă Amadeu, Regina și vr’o 60,000 
privitori.

BRUCK, 7 Septemvre. — Cassa regimen
tului 89 a fostă deschisă de pungași jefuindă 
8000 fl.__________________________________
MB*- Numere, singuratice din „Gazeta Transillva- 

niei"1 â 5 cr. se potu cumpăra în totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editoră: lacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu.
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UnrsaJu la burat de XT!»na Bursa <le Bucii res«-I. Cursulu pieței Brașovu
diu 5 Septemvre st. n. 1887

Rentă de aură b',l„ . . . 100 50 Bonuri croato-slavone . . 104 75 
Rentă de hărtiă o°/0 . . 87.30
Imprumutulă căiloră ferate

ungare..........................150.50
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostă ung.
(1-ma emisiune) ... 9870

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostă ung.
(2-a emisiune) .... 126 —

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) . . . .114 25

Bonuri rurale ungare . . li 5.— 
Bonuri
Bonuri 

mișă
Bonuri _ _ ....... , „
Bonuri rurale transilvane 104 70 Londra 10 Livres sterlingc 125 60

I

cu ci. de sortare 1C4.50 
rurale Banat-Ti-
............................ 104 50

cu cl. de sortare 104 50

Despăgubire p. dijma de
vină ung.......................... 100.—

împrumutul^ cu premiu
ung................................. 121 90

Losurile pentru regularea
Tisei și Segedinului . 124 25

Renta de hărtiă austriacă 81 30
Renta de arg. austr. .
Renta de aură austr.
Losurile din 1860
Acțiunile băncel auslro- 

ungare........................884 —
Act. băncel de credită ung. 287.—
Act. băncel de credită auslr.283 20 
Argintulă —. — Galbinl 

împărătesei ................. 5.91
Napoleou-d’ort .... 9.95
Mărci 100 împ. germ. . . 61 50

82 45 
. 112 80 
. 136 30

Cota oficială dela 23 Augusto st. v. 1887.

Cump. vend.

Renta română (5%). 9l’/2 92‘/a
Renta rom. amorl. (5°/o) 95>/4 95’/*

» convert. (6°/0) . . t9’/4 90’/*
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 35— 36-
Credit fonc. rural (7°/0) . 104’/* 105>/a

90‘/*» >> (5°/o) ■ 89’/a
> » urban (7°/0) 1031/* 103’/*
» • (6’/0) ■ 94— 95—
> ’ (5“/o) • 87— 87*/a

Banca națională a României 500 Lei ------- —
Ac. de asig. Dacia-Rom. — —

« » > Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 14.— 14.*/*
Bancnote austriace contra aură. . 2.01 2.02

tiii. 6 Septt mvre 3t. n. 1887

Bancnote românesc! . . Cump 8.66 Vend. 8 68

Argint românesc . . » 8.60 865

Napoleon-d’orl .... i 9.96 10-

Lire turcescl................. • 11.23 » 11.29

Imperiali..................... > 10.21 » 10.27

Galbeni......................... > 5 86 » 5.90

Scrisurile fonc. «Albina» 6°/o 101.— » 102.- -

n ’ n 5°/o f» 98.— - 99.—
Ruble RusescI .... » 109.— • 110 —

Discontulă . . . > 7—1 0°/9 pe ană.

2-6
ABONAMENTE

PENSIUNE.
1—2 școlari se primescu în pensiune la 

untî profesoru de comptabilitate alu unei scole 
gremiale din Brașovu, unde, pe lângă o educa- 
țiune casnică, elevii voru fi supraveghiați și în 
diligenta executare a penseloru scolastice. Deose
bită potu obține si lecțiunl private din sciințele 
comerciale și limba francesă.

Doritorii se potu informa mai pe largu în 
comptoarulQ d-nului Andreiu A. Popovici, 
Strada Scheilora Nr. 146.

Avisu d-loru abonați!
Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului postalu și minierii de 
fâșia sub care au primită (Jiarnlu nostru până acuma.

Domnii ce se abondză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămu-itu și să arate și posta ultimă. ADMINISTll. „GAZ. 1HAj\tSu

I
s

la

„Gazeta transilvaniei
se potu face cu începerea dale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușoră 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămu a ni se trimite esactă arătându-se 
și posta ultimă.

Prețulu abonamentului
Pentru Austro-TJngaria:

trei luni
șăse luni
unti anu

este:

pe
n

w

3
6

12

fi. —
fi. —
fi. —

să
Pe

Pentru România și străinătate: 
pe trei luni 
șăse luni . 
unu anu

10
20
40

franci

n

5)

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.1,

: Pnblicatiunîle „CANCELARIEI KEBRUȚIU,“
J ’ — GBBBLA — SZ.-UJVĂR. —
> AMICULU FAMILIEI. QiarO beli Iristicii și enciclo- 

pedicO-literarO cu ilustrațium, CursulO XI. — Apare 
In 1 și 15 cj> a lunei in numeri de câte 1 */a—2'/a cole 
cu ilustrațiuni frumăse; și publică artiebi sociali, poe- 
siă, nuvele, romanurl, suvenir! de călătoria ș. a. — 
Mai departe traclăză cestiunl literare și scientifice, cu 
reflesiune le cerințele vieței practice; apoi petrece cu 
atențiune viăța socială a Româniloră de prețuimdenea, 
precum și a celorlalte poporațiuni din patriă și străi
nătate; și prin umorii dulce și satiră alesă nisuesce 
a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijele 
vieței; și peste totO nisuesce a întinde tuturorO indi- 
vitțilorO din familiă o petiecere nobilă și instructivă.
— Prețuia de prenumerațiune pe anulă întregii e 4 fl. 
pentru România și străinătate 10 franci — lei noi, 
plătibill și in timbre poștali.

PREOTUL ROMÂN. Revistă bisericescă, scolastică 
și literară. CursulO XIII. — Apare în broșuri lunare 
de câte 21/*—31/* căle; și publică artidii din sfera tu- 
turoră sciințeloră teologice și intre aceștia mulțime de 
predice pe dumineci, serbătorl și diverse ocasiunl, — 
mai departe studii pedagogice, didactice șt scientifice- 
literarl. — Prețulo de abonamenlO pe anulo întregfl 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei noi, plă
tibill și în bilete de bancă și in timbre poștali.

A se adresa la „Cancelaria Negruțiu în Gherla
— Szamosujvâr, unde se mai află de vândare și ur
mă țârele cărți:

Puterea amorului. Nuvelă
vinarO. Prețulo 20 cr.

Idealulu pierdută. Nuvelă
C. Z RovinarO. Prețulo 15 cr.

Opera unui omu de bine.
Continuarea nuvelei: .Idealulu pierdutu 
lina C. Z. RovinarO.

Fontâna dorului.
Simu. Prețulo 10 cr.

Codrenu craiulă
Sirriu. Prețulo 10 cr.

Elu trebue se se însore. Nuvelă de Mai ia Sehwartz 
tradufcere de N. F. Negruțiu. Prețuia 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță din emigrarea 
lui DragoșO. Nuvelă istorică națională. Prețuia 20 cr 

Numerii 76 și 77. Narațiune istorică după Wachs-

s
i
i 

i 
e
I

I

de Panlina C. Z. Co

Nuvelă
u

Prețulo 15 cr.
Nuvelă poporală

codrului. Baladă

originală. —
— de Pau-

de Georgiu

Probitatea în copilăriă. Schiță din sfira educa-1 parandiali), a invfțătorilorO și a altoră bărbați de scălă, 
țiunei. După Ernest Legouve, membru alo academiei, de V. Gr. Borgovană, prolesorO preparandială. 
francese. Prețuia 10 cr.

Barbu cobzarulă. Nuvelă originală de Emilia
Lungu. Prețuia 15 cr.

Hermann și Dorotea după W. de Goethe, traduc- 
țiune liberă de Constantin Morariu. Prețuia 50 cr.

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

Petulantulu. Coinediă în 5 acte, după Augusto 
Kotzebue tradusă de Ioană St. ȘuluțO Prețulo 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică ținută în sa'ele 
gimnastului din Fiuine prin Vincețiu NicOră prof. gim- 
nas. Cu portretulă M. S. Regina României. Prețulo 
5 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. UnO volumO 
de 102 pagine, cuprinde 103 poesii bine alese și a- 
rangiate. Prețuia redusă (dela 1 fl 20 cr. la) 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii poporale culese de
Ioană Popă ReteganulO. UnO volumO din 14 căle. 
PrețulQ 60 cr.

Tesaurulu dela Petrosa seu Cloșca cu puii ei de 
auru. Studiu arclieologicO de D. O. Olinesdu. Prețulo 
20 cr.

Apologia. DiscusiunI filosofice și istorice maghiare 
privitore la Romani, invederite și rectificate de Dr. 
Gregoriu Silași. — Partea I. Paulo Hunf’alvy despre 
Cronica lui Georg. Gabr. Sincai. Prețulo 30 cr.

Renascerea limbei românesc! în vorbire .și scriere 
invederită și aprețiafă de Dr. Gregoriu Sdașî. (OpO 
complelO ) Broșura 1. II. și III. Prețuit! broș. 1. II. 
câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. TOte trei împreună 
costau 1 fl. v. a.

Biblioteca Săteanului Românu. Cartea I. II. III.
IV. cuprincjendă materii forte interesante și amusante. 
Prețulo la tăie patru 1 II., câte una deosebitO 30 cr.

Biblioteca familiei. Cartea I. cuprindă materii 
orte interesante și amusante. PrețulQ 30 cr.

Colecte de Recepte din economia, industria, 
merciu și chemiă, pentru economi, industriași și 
mercianțl. Prețulo 50 cr.

Economia pentru scolele popor, de T. Roșiu. 
(1. Prețuia 30 cr.

îndreptară teoretică și practică pentru învăță-

Pre
țuia unui esemplarO cu porto francată 1 fl. 80 cr. v. 
a. In literatura nostră pedagogică abia allămă vre unO 
opO, întocmită după lipsele scOlelorO noslre în măsura 
in care este acesta! pentru aceea 110 și recomandămO 
mai alesă Directoriloră și invățătoriloră ca celoră in 
prima liniă interesați.

Spicuire din istoria pedagogiei la noi — la Ro
mâni. De Vas. Gr. Borgovană. PrețulQ 15 cr.

Manuală de Gramatica limbei române nenlru sih
lele poporali in 3 cursuri de Maximă Popă profesorii 
la gimnasiulă din Năsăudă. — Manualulă acesta este 
aprobată prin Inaltulă Minisleră de cultă și instruc
țiune publică cu rescriptuiO de dam 26 Aprilie 1886 
Nr. 13193. — Prețulă 30 cr.

Nu mă uita. Colecțiune de versuri funebrall, ur
mate de iertăciuni, epitafiă s. a. Prețulă 50 cr.

Carte conducătore la propunerea calculârei in 
scola poporală pentru învățâloil și preparam}!. Broș. 
I. scrisă de Gavrilă Trifu, profesoră preparandială. 
Prețuia 80 cr.

cr. le-
90 cr.

de ru

co-
co-

Ed.

Cele uiai eftiue eârți de rugăciuni.
Mărgăritarulu sufletului. Carte bogată de rugă

ciuni și cântări bisericești forte frumosO ilustrată. Pre- 
țulu unui esemplarO broșată 40 cr. legato 50 
galO in pânză 60 cr. legato mai fino 60, 80, 
1 II., în legătură de luxă 1.50—2.50.

Miculu mărgăritaru sufletescu. Cărticică
găciunl și cântări bisericesc! — trumosO ilustrată pen- 
iru pruncii școlari de ambe secsele. Cu aprobarea 
jurisdicțiunei sup. bisericescl. Prețulă unui esemplarO 
broșată 1* cr., — legată 22 cr., legată în pânză 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Cu mai multe icăne fru- 
moie. Prețulo unui esemplarO trimisă franco e 10 
cr.; — 50 esemplare costau 3 11.: 100 esempl. 5 fi.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria a Născătorei 
de D-deu urmată de mai multe rugăciuni frumăse. Cu 
mai multe icăne frumose Prețulo unui esemplarO 
espedatO franco e 10 cr.. 50 esemplare 3 fl., 100 esem
plare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusu ChristosQ. Prețulo unui

e
e s o
*

&
*

ei
$e

mann, de loanO Tanco. Prețulo 30 cr. ; meniu Iu intuitivii în tolosulO elevilorO normali (pre- esemplarO legato e 15 cr. Â

Tipografia ALEXI, Brașovu.


