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Sarlinri nafranoats nu primai ou — stanuiorljta nu ia ratrimltu.

Mercuri, 23 Decemvre. 1887

Cătră cetitorii ,,Gazetei Transilvaniei"!
In puține tjile se’mpiinesct! 50 de ani, de când „Gazeta Transilvaniei" luptă pentru lățirea culturei române, pentru libertatea și drep

turile poporului românii.
Pe timpulu celei mai cumplite prigoniri a neamului românescu, „Gazeta Transilvaniei" a arborată în mijloculil valoroșilor^ comercianți 

români de odinibrâ din Brașovu drapel uli! redeșteptării naționale.
Cinei-deci de ani de muncă, de grele și de necurmate lupte pentru înălțarea și prosperarea românismului se împlinescă.
Generațiunea vechiă și generațiunea cea nonă și-an datu mâna, au pusă umăru la uinbrh, pentru realisarea niarei opere a redeșteptării 

și a liberării poporului română asupriți.
Lucrat’au toți cu însuflețire bărbătbscă și eu statornicia sub drapelulu sfântă arborată de „Gazeta Transilvaniei" și urmându devisei 

nemuritorului bardă națională: „0>iiți-v6 în cugeta uniți-vS ’n simțiri fu
Și munca lorii a fost.u încoronată de succesă.
Unde eramft acum cincl-deei de ani și unde suntemă astădl! De s’a ridicată spiritult! poporului română, de s’a întărită consciința lui

națională, de s’a pusă temelia la cultura lui națională, cine va susținb, că la acbstă lucrare niArbță națională n’a avută pbte cea mai însemnată
parte diarulii nostru, care a mersă totdeuna înainte cu lumina pe cărările întunecbse ce trebuia să le străbatem!)?

Credincioși devisei ce și-au ales’o fii nobili și devotați ai națiunei în lupta pentru eliberarea și redeșteptarea națiunei române, amu fă 
cută totă ce în putință ne-a stată, pentru ca Zhu'ulu nostru să pbtâ corespunde câtă mai multă grelei sale cliiămări.

Nu ne-amă dată îndărfetă dinaintea nici unei greutăți, gata amă fostu a aduce orl-ce jertfă, și decă în timpuri mai multă ori mai puțină
favorabile, prin cari amă trecută, nu amu putută să facemă mai mulu pentru fbia nbstră decâtă amă făcută, causa a fostă firma nbstru hotărîre 
de a păstra în tbte împrejurările independența nbstră.

Astfelă, trebuind)! să cucerimu tăremulă pasă cu pasă, amă înaintată încetă, dbr sigură, și abia astăiji, după cincizeci de ani de muncă, 
ne vedenii! în posipune de a realis.1, eu încordarea tuturoră puteriloră nbstre, cea mai ferbinte dorință a neuitatului și de fericită memoriă editoru 
ală Ziarului nostru Iacobu Mnreșianu, ea si avema și propria nostră tipografia.

Incependă cu <J:ua de 1 Ianuariu 1888 „Gazeta Transilvaniei" se va tipări în propria ndstră tipografii.
In modulă acesta ni se dă putința de a aduce modificări și îmbunătățiri în partea tehnică și redacțională a fbiei nbstre.
Facemă tbte acestea, fără a cere însă și din partea publicului să facă mai mari jertfe. „Gazeta Transilvaniei" va apăre și dela 1 Ianu

ariu 1888 încolo totă în condlțiuuile de păuă acum ale abonamentului și anume;
Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 3 fi., pe șese luni 6 11., pe mul antt 12 fi.
Pentru România și străinătate: pe trei luni 10 lianei, pe șese luni 20 franci, pe una unu 40 franci.
Aducendă acesta la cunoscința cetitorilor^ noștri, îi asigurămă, că nu ne vomă abate din calea ce-o străbatemă acum de jumătate 

de secuii!, ci că vomă lupta și în viitori! cu îndoită putere și cu același devotamentu pentru apărarea, ridicarea și întărirea românismului.
Și ca să putemu contribui cu efeetil la realisarea aspirațiuniloră nbstre îndreptățite naționale în acostă monarhia, vomă stărui înainte de 

tbte să ținemă susu .și să păstrămu nepătată steagnlu solidarității nbstre naționale, alu unirei și ală bunei înțelegeri între toți factorii poporului nostru.
Suntemă tari în convingerea, ca toți cei ce cugetă sinceru și curată asupra chiămării Românului în aceste critice timpuri voră pune cu 

noi utilări! la umbli! și astfelă vomă merge cu toții înainte, dbr numai înainte, cu unanima strigare:
/Jumnedeu și dreptula nostru ! Redacțiunea.

Brașovii, 22 Decemvre 1887.
Era vorba într’unulu din numerii trecuțl de 

pbinulă adversariloru culturei nbstre naționale de 
a ne desorganisa șcblele nbstre confesionale prin 
totă feliulă de uneltiri, amestecuri, terorisârl ș. a.

Totă cam pe atunci amă făcută amintire și 
de faimbsa ordinațiune a ministrului Trefort, prin 
care pretinde dela episcopii români de ambele 
confesiuni, ca se aștbrnă tbte actele despre des
tituirea vr’unui învățători! de sub jurisdicțiunea 
loră acestui ministeriu spre aprobare.

Pe lângă aceea, că ordinați unea memorată 
stă în contrazicere flagrantă cu dreptulă de au
tonomii! ală bisericiloră nbstre, ea mai ame
nință și basele disciplinei nbstre școlare, căci un 
învățători!, care nu’șl împlinesce chiămarea sa și 
vine în conflictă cu autoritatea superibrâ biseri- 
ct'.scă, se pbte sustrage pedepsei meritate și’șl 
pbte lua refugiu la autoritățile unguresc! sub 
cuventu, că este persecutată -pentr" înclinările 
sale cătră limba maghiară și cătră idea de stată 
maghiară.

Ni se comunică tină casă mai recentă, care 
ilustreză viu aedstă deplorabilă stare de lucruri.

Cetitorii noștri îșl von! aduce aminte de 
năcazurile Românilor din Turțu în comitatul Ugo- 
cea. Invățătorulă confesionali! de acolo a fostă 
destituită de autoritatea superibrâ școlară pentru 
nemplinirea datoriei sale. Inspectorulă regescă 
și solgăbireulă lingură l’au susținută însă în 
postă, pertru că, Ziceau ei, este „bună patriotă". 
Urmările, își pbte ori și cine închipui, numai 
bune n’au putută fi. Mare amărăciune cuprinse 
întrega comună românescă și causa sântă a în 
vățflmentului era în peliculă.

Acela învățâtoră, „reabilitată" în contra de- 
cisiunei autorității școlare, trebuia să caute înainte 
de fote a’și câștiga merite pentru cei ce’Itl sus
țineau. Nici că s’a gândită multă, și odată por 
pită pe povernișulă fapteloru rele, nu s’a sfiită 

a debuta cu o falsă și mișelbscă denunciațiune în 
contra vrednicului preotă și directoru ală șcblei 
din Turță.

Tribiinalulă din Sătmsră a oferită în cp' 
lele de 12, 13, 14 și 15 Decemvre 1887 trista 
priveliște de a face cercetare criminală, în contra 
unuia din cei mai bravi preoți români în urma 
acusăriloră celoră mai nerușinate ale învățătorului 
„reabilitată" dela șcbla română.

I s’a spusă acolo bietului preotă, că este 
uni! inimici! jurată ală statului, că este sobolulu 
eelă mai primejdiosă, că cu tbte ocasiunile și 
din amvonă predică ură și dispreță contra 
guvernului, i s’a cfisO, că numai din causa lui 
nu pbte spori numărulu școlariloră la șcbla de 
stată ungurbscă din Turțu, că în șcblele greco- 
catolice române nu lasă a se propune limba ma
ghiară, că necăjită din causa reabilitării învă
țătorului a esclamatu: „așteptați numai minis
teriu și învățători!, că va veni muscaluhi și le 
va plăti elu ambiloru," i s’a mai împutută, că 
a împinși! pe învățători! a depune mărturia falsă 
și altele de aceste.

R 'sultatulu cercetării a fostă, că preotulă 
din Turță a dovedită contrariulu dela tbte acu- 
sările acestea și îndată a și dată în judecată pe 
denunțiantă, care acum se află în arestfi pre
ventivă.

Adus’a păcătosulu de „reabilitată" vreo 
șbse martori contra preotului română din Turță, 
der toți l’au dată de minciună

Acesu esemplu este de ajunsă credemi! spre 
a ne face să cunbscemă pe deplini! marele pe- 
riculă, ce amenință în împrejurările de față în- 
vățămentulă nostru românescu.

Nu putemu să nu ne esprimămă față cu 
iristulil casă din Turță mirarea, că autoritatea 
superibrâ bisericbscă și școlară din Gherla nu 
mai ia nici o măsură, nu mai dă nici o sentință, 
cu tbte că s au împlinită 9 luni de când s’a fă
cută cercetarea In procesulu disciplinară ală desu 

memoratului învățători!, ci riscă mai bine a lisa 
să fii terîtu preotulă pe la tribunale, să fiă o- 
cărîtă și batjocurită de o păcătbsă unbltă a con- 
trariloră șcblei române-

Cașurile de natura celui din Turță nu mai 
suntă a<ji isolate, pretutindeni se arată urmele 
uneltiriloră contra paclnicei și liberei desvoltărl 
a instrucțiunei române.

Pănă când voră mai suferi autoritățile nbstre 
biserieescl și școlare în tăcere aceste fărădelegi ? 
Pănă unde voieseu să mai mbrgă cu umilința și 
cu atitudinea loră slugarnică? Nu vădi! cum se 
destramă încetulu cu încetulă întrbga țăsătură a 
organismului nostru autonomă școlară?

Ceremu răspunsă, der nu cu vorbe și scuse, 
ce în Ziua de adl nu mai potă ave nici o tre
cere, ci prin fapte și măsuri demne și energice 
de apărare!

lUluIft Austro-Ungariei.
Sub acesiă litiu ■ scrisă rjiarul din Paris >Le Parii 

Național,' uni! a,-iiculă in care, după ce condamnă politica 
lui Napoleon III, care in contulo monarchiei ausiro-ungare 
a lăcuit) unitatea italiană și a favorisam restabilirea uni
tății germane, rjice că Austro-Ungaria e cu neputință să 
mai potă stărui in alianță cu Germania, o alianță, care 
insemnăză pentru ea ruina in presinte și ună afrontfi 
(rușine) in viitori). Articululă incheiă :

„Hasardulu evenimenieloră ort mii bine logica pro- 
vid-nțială a istoriei ilft faci) aiji pe impăralulă Francisco 
losifă arbitriu ală păcii europene. EI0 pbte cu o lovi- 
lină sg răsbune Sadova, să ia asuprășl erăși rolulO is
torica ala unei mart puteri germane și să recueerăacă 
acele două Irumăse provincii italiane. Spre acesta scopO 
să se pună numai pe partea Fr&nciei și a Husiei, ca să 
(urmeze cu acestea o alianță triplă, care ar fi neasemă • 
nată mai glorioși și mai înfricoșată, decâtă aceea, in 
care se obosesce ac}I Austro-Ungaria. Germania, slrînsă 
d- brațele de feră ale acestoră trei armate puternice, 
ii’ar ave nici o altă, alternativă, decât să se supună fără luptă 
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ori să se espună unui desa-dru neevitabil. Statele de sud ale 
Germaniei de altmintrelea ni I ele n ară aștepta până In mo
ment ulâ din urmă, spre i’șl separa eausa lorii de aceea 
a Hohenzollerniloră. Impăratulă Francisca losilă are o 
siugurft ocasiune in mâni, pole compensa cu o singură 
lovitură Iote desastrele ce le-a avută in timpulil agitată 
ala guvernării sale, intorcănlu-se contra Germaniei. Elă 
pdte fi urzitorulă păcei Europei. Dăcă spiritulă protec
torii, ce de atâtea ori a inspirată Casa de Habsburg, 
nu-lă părăsesce. atunci guvernarea sa se pdte încheia 
Întocmai ca o splendidă apimere a sorelui.

Documentele falsificate în cestiunea bulgară.
După cum comunică «Agenția Libeiă» in urma 

unei telegr; n e primite din Berlină, .Monitorulă Imperiu
lui» germană publică documentele falsificate privităre la 
cestiunea bulgârescă, și pentrn cari principele de B s- 
marck asupra invitațiunii Țarului avea să esamineze con- 
ținutulă și să cerceteze origina loră.

Cercetările făcute de cancelaria germană au stabi
lită că n’a fostă nici odată schimbă de corespondență 
între comitesa de Flandra și intre prințnlă Ferdinand 
de Coburg, și că nici o comunicare politică de so'ulil a- 
celeia ce s’a atribuită prințului de Reuss nu s’a făcută.

Documentele au fostă născocite de nisce persăne 
rămase pănă acum necunoscute, alu căroră singur scop 
a fostă de a provoca unii simțământă de neîncredere 
intre puterile europene. Decă aserțiunea relativă la ori
gini documenteloră falsificate ar fi fostă întemeiată, s'ar 
ti putută imputa politicei germane că lucrezi cu dupli
citate și neoneslitate.

Documentele falsificate cuprindă trei scrisori ale 
principelui de Coburg călră comitesa de Flandra și o 
scrisore a principelui de Reuss cătră principele de Co- 
burg.

Acâ’ta din urmă scrisorc dice că decă gnvernulă 
germană nu pote, pentru inomentă, să’i acorde vre ună 
sprijină oficială pentru luarea in posesiune a tronului 
bulgară, na urmezi de ac< că nu pote să incuragieze in 
modă ofieiosă pe principe in interesuiă păcei și ală po
liticei germane.

In primi s’a scrisore, principele de (foburg se ba- 
seză pe scrisorea citată mai susă, pe care o declară scrisă 
de principele de Reuss însuși.

In celelalte două scrisori călră comitesa de Flandra 
principele de Coburgă dice că a primită asigurări ce 
confirmă că politica germană îi este favorabilă și că de 
atitudinea Germaniei aterml soluțiunea eeslmniloru grave 
pendinte actualmente între Rusia, precum și probă că 
puterile centrale au bune dispositiunl față u dăniula.

SClRiLE DlLEi.
S’a datufyrdinil tuturora oficeriloru Țce ,N. P. .1 ', 

J(ș studieze topografia Rusiei vestice. Lucrarea privitor# 
la distribuireajoficeriloră de gloa'e s’a lerinma’il și des
pre acesta au fostă încunoscimțate trupele și institutele 
militare. La convocarea gloateloră oficerii loră au să fiă 
imediată la loeulă destinațiunei și primescă bani pentru 
echipament ă.

—x—
• Biserica și f?c61a‘ din Aradă, dela 20 Deeemvre 

v., spune că Dumineca trecută s’a ținută scrutiniulă pen 
tru alegerea deputațiloru congresuali pre inlregă teritoriulă 
aparținătoră la jurisdicțiunea consistorului aradanu. Aleși 
au fostă următorii d-nl, și anume: in cerculă Aradului 
Ioană Popoviel Desseanu, advocată în A-adă ; in cerculă 

Ba Inei Ioană Beleșiu, advocată in Aradă; In cerculă 
Chișineului Mircea Vasiliu Stânesru, advocată in Aradă; 
in cerculă Giulei Davidă Nicoră, asesorii referințe la con- 
sistoriulă din Aradă; în cerculă Halmagiului Teodor Pap, 
advocată In Baia de Crișiu; in cerculă Buteniloră De 
rnetriu Bonciu, notară publică in Aradă; in cerculă Li- 
povei Zeno Mocsomji, proprietară mare inj Bulciu; in cer 
culă Vingei Vincențiu Babeșiu, membru ală acad miei 
române de sciințe; in cerculă Timișorii Paulă Rotariu, 
advocată și redactoră in Timișora: în cerculă Banat- 
Comloșului Dr. Georgiu Popa, asesoră referințe la con
sist oriulă din Aradă; in cerculă Chiseteu Dr. Iosifă (dala, 
proprietară mare in Lucareță; în cerculă Șiriei Aureliu 
Suciu, advocată in Aradă; in cerculă Boroșineului Geor
giu Peierti, advocată in Boroșineu; in cerculă Birchi,iului 
Eugeniu Mocsomji, propielară mare in Capolnașiu.

—x—
Camera României, implinindă 4 ani de legislatură, 

a fostă disolvată prin decretă regală. Nouăle alegeri de 
deputați se voră face în filele de 23, 24 și 25 Ianuarie 
1888. Sesiunea Senatului s’a inclusă, rămânăndă ca pen
tru jumătate din membrii săi, scoși la sorți, să se faeft 
alegeri nouă. Noua cameră e convocată pe <j*ua de 7 
Februarie 1888 in sesiune ordinară.

—x—
La 1 Ianuarie n. 2 Țigani din. Măeruși, bărbatulă 

și soția, întoreen iu -se sera din pădure cu lemne in spate 
și greșindă drumnlă, au apucată spre Feldioră. De frig 
au eă<|ută in drumă, unde s’au găsită a doua di înghe
țați. Totă in nOptea aceea au murită de frigă in co
libă băiatulă Țiganiloră înghețați, cum și ună altă băiată 
de Țigană

—x—
Ună concertă se va arangia de tinerii diletanți din 

Dobra la 7 Ianuarie st. n. 1888 in sala hotelului »La 
husariu» cu programulă urmâtoră : 1. „Cavatina” din 
opera •Kunok" de Weber, eseeutată de cuartetulă ins
trumentală. 2. «La Paloma“ și „Medele ruck“ de Weiss, 
duetă pentru flaută și violină. 3. „piua’ apus» de A. 
Pf'eil, eseeutată de cuarteul vocală. 4. «Adagio» de Be- 
ethoven, eseeutată de cuartelulă instrumentală. 5. Fan
tasie • Espagnola” in limpă de vals de E. M. solo pen
tru violină. 6. »Andante11 de Beethoven, eseeutată de 
cuartetulă instrumentalii. 7. .Noră de vijelia» de cava- 
dia, solo de baritonă. 8. »Doi ochi" de Gr. Ventura, 
duetă pentru flaulă și violină. 9. .Bucurii nevinovate» 
de Spohn, eseeutată de cuartelulă vocală. 10. «Hora 
Siriaiei* de Gr. Ventura, eseeutată de cuartetulă instru
mentală. Inceputulă la 7’/., ore săra. Intrarea de persană' 
loeulă I. 60 cr., loculu II 40 cr., parter 20 cr. pentru 
copii prețurile jumătate. Venitulă curată este destinată 
peulru biblioteca școlară. Comitetulă: Kallug F., A. 
Lesnicanu, los. Morariu, N. Herbaiu. Bilete de intrare 
se potă procura la D-lă A. Lesniean și sera la cassă.

—x —
In anulă 1887 au fostă declarate de tribunalele 

ungurescl 332 falimente, și adecă 284 contra unoră firme 
de assoNațiuni. fu Budapesta au fostă 51 falimente.

—x—
Ministrulă ungurescă Trefort a adresată, nu numai 

municipiiloră ci și autorilățiloră superiore bisericesel, o 
ordinațiune, in care le invită să îngrijăscă, ea învățătorii 
poporali, în specială aceia ai șcdleloră confesionale, să’și 
primescă punctuală lefurile. — Se scie că cei mai ne
punctuală plătiți suntu învățătorii dela șcOlele poporale 
de stată, pe cari atâtă de desă i-au plânsă foile ungu
resc! că moră de făme. Cum se face ca pe ministrulă 

să-lil ddră cu tăie astea inima in specială de învățătorii 
confesionali? E o apucătură șiretă, prin care vrea să 
mascheze neajunsurile dela școlele de stată.

In FMaci, o mică comună a comitatului Timișiu, 
soția țăranului George Ardeleana, a născută, în dureri 
cumplite, ună copilă mortă, adevărată monstru, care avea 
och I, nasuhl și gura in peplă și era mai de totă fără 
capă. Femeia se află binișorO, De bucuriă că a scă
pată de monstru ori de supărare de acăstl nascere ciu
dată, țăranulă se duse in cârciuma comunală, se ’mbătâ 
cumplită și cerlându-se eu ună Țigană, ilă omori pe a- 
cesta. Ardeleană fu arestată și predată judecătoriei.

Literatură. — A eșită de sub țipară Edițiuuea a 
doua din opuiă Recitări de poesii și mici compuneri de 
felicitări seu: Morala miciloru copii pentru usulă cla- 
seloră primare, de Zachariă Antinescu, institutorii. Edi
tura librăriei Zachariă Nicolau din Ploescl, 1887. For
mată 8° pe 46 pag. Fre’ulă 50 bani. Sc-opulă acestei 
scrieri este de a deprinde pe mieii școlari de ambele sexe 
din clasele primare intru a declama mici poesii pentru 
cașuri din vieța socială și a’i deprinde intru a face miel 
compuneri de telicitațiuni ocasionale; a-i deștepta de 
mic-I intru cunoscerea datorințeloră loră ca școlari și a-i 
deprinde de timpuriu la școla moralei evangelice. — Gât 
pentru succesulă cu care este lucrată opuiă acesta, in- 
formațiunea cea mai bună ni o dă împrejurarea, că a 
trebuită deja să se tipărescă in a 2 a edițiune, care este 
încă și mai promițâtore, fimdu coresâ și adăugată.

Cursu de stuparitu. (Prelegeri ținute cu învățătorii 
grănițeresei la Deva, in Februariu, și la Vaida-reee, in 
Iulie 1883, în urma disposițiunei comitetului administra
tivă ală scoleloră grănițeresel din f’ostulă regimentă ro
mână I de graniță), de Augustină Deganu, invețătoră 
diriginte grănițerescă in Vioțelă. Opuiă are formată 
in 8° in mărime de 90 pag. cu 33 figuri, — Din cu- 
prinsulă opului se vede, că d-lă Degană s’a ocupată mult 
cu acesta prea folositoră ramă economică, fundă trimisă 
spre scopnlă acesta și la esposițiunea regnicolară din 
Budapesta pentru a studia secțiunea st opări tu'ni. In o- 
pi’.iâ de față d sa ișl espune cunoștințele sale cu multă 
artă și succesă. dându-ne ună indreptariu practică, de
taliată și forte potrivită intru manipularea rațională a 
sturiioră. Câtă pentru tolosele mari ale acestui ramă 
economică, autorulă le arată in prefața acestui opă des
tulă de lămurită, dovedindă cu cifre resultatulă la care 
ajunge din ană in ană întreprmijătorulă, care a începută 
sliipăritulă cu ună capitală de 80 fl. In sensulă acestei 
socoteli înfreprinijâlorulu cu ună capitală numii de 80 
florini, după o durată de trei ani, nu numai că șl-a in- 
napoiită Iote spesele de mai ’nainte. dâra obținută deja 
și ună profită de 24 fl., er după anulă ală 3-lea a a- 
junsă la ună câștigă anuală din cele mai bune și mai 
rentabile in iote privințele. Lucrarea d-lui Degină fiind 
in fote privințele corespunijătore, o reeomandămă cu 
totă dinadinsulă tuturoră eeonomiloră români pricepători 
de carte și mii virtosă tuturoră invățătoriloril noștri.

„Koiozsvâr11 despre jubileul a „Gazetei. “
Cetimfi în „Kolozsvâr“ dela 29 Deeemvre:
„Gazeta” i.și va serba la 1 Ianuarie jubileulă de 

50 de ani. In Brașovă s’a constituită ună comitetu a- 
rangintoră, care invită pe Români să ia parte la acăstă 
sărbătăre o -asională, și chiar însuși rjiaruia a invitată 
pe toți scriitorii români, cari au colaborată cândva la 
ucestă loiă, ca să contribue prin mici lucrări la alcătui
rea numărului oeasionalu (festivă). Fără indoielă, va fi

KO1 LETON C.

CIRȘETORTTL'CT.
Novelă.

(Urmare.

II.
Năptea era f6rte Irigurosă. Eroii noștri durmiau 

duș’, afară de dada, care ărăți se scăpa presle perău 
la lelea Florică. Gerulă aspru sleise intrâga natură, și 
codri și văi, și omeni și dobitoce. Tăcere mormântală, 
afară de nisce dulăi ce bătean năplea la stei»-. Fe vremea 
asta, <Jău, că mai bine’i să fii ună săracă lângă tocă, 
decâtă ună doinnă pe drumă. Pădurea din apropierea 
satului răsuna amarnică de hăulifulă lupiloră. Ceva În
fricoșată. Nesce pași ușori s.’amjian scârțăindă pe omă- 
tulă înghețată. Găinușa arăta micQnlă nopții. Două fi
guri de omă percurgeau o cărărn.șe ce duce spre coliba 
lui Romano. Borborosiau cine scie ce vorbe nențelese- 
Una dintre ele mergea înainte, er cealaltă ținăndu se de 
ună băță o urma. Urlatulă lupiloră făcu să'șl grăbăscă 
pașii.

Puțină Încă și erau să intre in colibă, când ecă 
l’aduce păcatele pe dada, ce era mortă de beată. Unde 
nu’ți începe î sudui, a face o larmă ca aiul Unde nn’țl 
întinde la batjocuri biețiloră sărmani, cari deatâtea ori 

’au scăpată de fome, de frigă și de atâtea lipse! Unde 
nu’ți face unu tărăboiu de să te pază Dumnedeul

— „Ce vrei mă orbule?! Ce cauți ia casa mea?! 
Adus'ai bani? adus’ai pâne și mălaiu? Ce-ai adusă, en 
să vedă?!«.

— „N’am căpătată himică, rabde-te Precesta, Nu 
dau omenii, nu au milă, ori bag-semă sumă săraci și ei».

Romano abia se ținea pe piciOre. Li;â o sticlă de 
rachiu de după șerpară. supse odată și oftă una; apoi 
uitându-se lungă In ochii nevestei sale 4'-se:

— >Na, bea și tu Ursdico, beaj și tu și taci. — 
Măi orbule, bani, că de nu vecjV ăsta?“ ii arătă ună 
barosă.

— „De unde să vădă Dămne, de unde să vădă? 
Nu am ochi, numai urechi”.

— „He, he, he, cică nu are ochi numai urechii”.
CerșetorulO ișl scOse atunci fluerulă din traistă, și 

însoțită de glasulă băiatului ce’i era dreptă călăuză, <ân- 
tară așa de cu durere! Ai fi cretJufO că intrega lume 
se duce pe veci sub negura și sub întunereculă nopții, 
dăcă In acăstă singurătate eslremă, cerșitorii n’ară fi în
cepută a cânta. De departe țl-ar fi părută ună omO care 
cântă In visă și, fiindcă ventulă șuera, ai fi jurată că 
elă in întunereculă nopții, liberă in natură ișl colindă 
grOznicnlă său vuetă. Lovită de tonurile jalnice ale cftn- 
târețiloră te-ai fi închinată de spaima nopții rece pre care 

țl-ai fi incbipuit’o cu inimă și cu dureri omenesc!. Aci 
s'aucjea flucrulă, lină și fânguiosă, aci mai puternică și 
tremurătorii, ăr glasulu băiatului ingânându-se cu celă 
ală fluerului, făcea adese-orl Încurcături ce in urmă dau 
acordurile cele mai sublime.

Romano se liniști și elă pe ună minutil, pentru ca 
furia lui să'șl ia nouă putere.

— „Bani mișeiloră, ori de nu, mergeți in trebă-vă,... 
nu vă dau sălașil.

— »0! tărgulă a foslă rău!” răspunse bfăjină co- 
pîlulă,

— >A fostă forte râu, așa câtă abia de-amă că
pătată câtă să mâncămă noi!» secunda orbulă.

Țiganulă atunci pierijăndu’șl mințile In rachiu se 
repeiji asupra orbului și ml țl-lă înhățâ bine, așa câtă 
rămase sărmanulă lată la pămenlă. Raiducu și Noru se 
treziră și ei la sgomotulă acesta chiar când mama loră 
trânti pe dada pe ună păcelă, și ajuta orbului să scape 
din mânile lui. Adurmi blistămatulă cu vorba pe buze: 
la....a....a . să....mă să i...i.. i...mai ..da...a.. a...u ..u...n...na I

Băiatulă o luă la sănetăsa, păDă’n driculă satului, 
văijândă nebuniile țiganului. Ce s’a făcută Insă cu bie- 
tulil orbă ?

Rămasă fără de ajutoră, și cugetftndă că pe veci 
va să rămână așa isbucni, intr’ună suspină durerosă ți 
lungă monologa!
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o demonstrația din Iote părțile, de care demonstrația fan-1 
tasez.A cei cari aprdbâ și urme/.ă atitudinea fo'ei. Cu 
atesta ocasiune ne adueemă aminte, că cu câțiva ani 
înainte de asta și-a serb.itft jubdeulă de 100 de ani o 
tăia g-. rmană din ArJelă, care allmintrea e cunoscuta 
pentru sentimentele sale patriotice. Așader pressa săseseă 
ți română scie se arâte două din foile lord mai vechi, 
ca ori car» alte foi ale n'xtre din părțile ardelene. In 
legătură cu acesta multe gânduri ne-ar pute trece prin minte. 
La tolă casulă insă ună lucru este sigură. Sigură este, 
că in timpă ce față eu capitala năstră. care se ridică și 
se iutăresce. viâța publică din ținuturile unguresc! totiă 
mai multă începe a se trage și a străbate singură spre 
centru, pe atunci cei de naționalitate nemaghiară (alt
mintrelea repelămă, că foia nemțescă de o sută de ani 
o ținemă de unu organă patriotică necesară), arată pe 
terenulă de sine stătătoră ală activității sociale ună an
tagonistă atâta de mare, celă puțină eontrastăndă iner
ției, încâtă in adevără ar fl necesară să vorbimă câtă 
mai desă despre acea concentrare absorbitdre de fote .și 
care a devenită a nouă direcțiune a vieții nost re națio
nale. Baremi de amă ave o capitală mare și puternică 
precum Szechenyi visa și i ice.pu să o facă; dâr feres- 
că-ne ceriulă de aceea, ca și vieța noslră socială și spi
rituală să se concentreze iotă acolo, unde ne este poli
tica. Și in adevără numai astfeliu de sărbători, cum este 
ți ceea a „Gazetei», ne potă cu dreptă reaminti, câtă de 
necesară a fostă să se deștepte in line societatea ndstră, 
și câtă de multă a trebuită să ne silimă pentru a pute 
face ca din ținută in ținută să se pătruncjl viața publică 
de solemnitatea unoră astfeliu de sărbătoii. cum a fostă 
și ceea de alaltaeri a filialei Kulturegyletului din Clușă. .“ 
— Comentară nu mai trebue căci cele de mai susă ne 
dovedescă cum cugetă „Kolozsvar" cu ai săi despre lu
crarea culturală și literară de o jumătate de seculă a 
concetățenilor^ loră români.

Cum s'*r pute ajuta la mai sigura înaintare culturali și 
materială în sciință și avere a poporului nostru preste tota?
I. Relele de cart sufere poporule nostru și combaterea acelora.
II. Indicarea (arătarea'* mijiocelorii ducbtdre la scopu.

Disertațiune ce avea s» liâ cetită cu ocasiunea adunărei ge
nerale a despărțgm. 11 atu Asociațiunei transilvane pentru litera) 
tura și cultura poporului românii, ținuți în 30 Octomvre (11 Nov. 
a. c. în Făgirașil.

Motlo-'.....Uniți-vă în cugetă, unițî-vâ
< în simțiri!.... a Șisti laurea- 

tulu poete Andr. Mureșianu.

Onorată adunare generală!*) Când pentru ântâia 
oră pășescă în acăstă on. adunare eu modesta-mi lucrare, 
atum I n’am pretensinnea de a eși cit ceva nou și per
fectă (deșăverșită), ei de a seâte la lumină une'e rele de 
cari sufere poporulă nostru, in mijloeuiă căruia mă în- 
văriescă acum de ună deceniu (Zeoe ani) ca învățâtoră, 
și încâtă îmi voră ierta slabele’inl puteri, a arăta, a re- 
comenda unele mijlăce, cari întrebuințate la timpulăsău, 
să combată relele și să inbunătăteseă reua stare a aces 
tuia — a poporului. Câ''i bine vedemu, că popdre cu 
multă mai înaintate ca noi în sciință și avere, se nisu- 
iescă (silescă) astădl a înainta și progresa Iotă mai multă 
a’șl afla tot0 mai multe și nouă isvore de câștigă. In ra
portă cu trebuințele ce le reclamă, ce le cere timpulă 
de astăzi (lied popdră, cari in tolă privința stau mai 
bine ca noi, se întrecă a face progrese totă mai mari, 
in toți ramii sciinlei, cari apoi in urmă au să-le asigure 
ună viitoră mai bună, mai ferice.

Și ore in fața atâtoră mari opintiri de înaintare 
se păle ca noi Românii să fiind nepăsători, să ne uitămă 
cu mânile încrucișate, cum să opintescă alții din răspu
teri spre înaintare, și noi să rămânemă locului (staționari) 
pre lângă cele sciute și nesciute din moși de strămoși?/ 
Să ne uitămă dică, cum alții profită de nesciința noslră

* Din causa unoră împrejurări uu s’a polulă ceti.

„N’am vedere, ce blăstămă pe capulă meu ! Lumea 
mă cunosce der io pe ea nu. Ochii sufletului și-ai min
ții mele mai de multeori mi au vorbită de ea, dâr vai! 
deșartă dorință. D’asurda cerșescă de cele mai multe 
lor. Omenii frecă pe lângă mine, ună bietă orbă, le 
cântă, le întindă mâna și nimică... nimică. De ce nu 
m’ar pute naște Dumnezeu a doua oră! Vai, și de-a.și 
ave barem! o jumătate de ochiu, câtă așă li de feri
cită

Capulă i-se pleca spre pieptă, orbitele lipsite de ve
dere se strlnseră cu totulă, buzele iui vinete și reci <l» 
frigă, tremurau ca varga. Părulă său frumosă și lungă 
cădea in șuvițe bogate pe umerii aprope goi, er sdren- 
țele pe elă tremurau par’că și ele. In mintea lui de ne
norocită, tOte s’amestecau și se cufundau In giurulă unui 
punctă, in giurulă unei dorințe, „de-a vede." închipui
rile lui erau atâta de vii, încâtă adeseori își făcea ti- 
pulă cutărui omă și Intintjândă mânile să-lă prindă, nu 
afla r.imică, er pipăindu-și golătatea ochiloră, vai! cum 
șl le trântea fn pieptă cu disgustulă celă mai de.-ăvărșită 
de viață. Ar fi suită munți uriași, ar fi trecută pră- 
pâștii îngrozitdre, ar fi incungiurată intrăga lume, să fi a- 
rută bareml numai o clipă de vedere.

(Va urma.)

și cum In line se inavuțescă chiar pre contulă nostru?? 
Nu, de o raită de ori trebue să i|ică nu, căci atunci 
n’umă merita o sorte mai bună, noi inșme ne-amă săpa 
mormântulă, in care apoi amă apune pentru vecii veci- 
loră. Căci nn alții, ci noi inșine trebue să ne croimă și 
asiguramă viilorulă, și acesta nn să pole face, deeâlă 
numai prin o stăruință de tetă, prin o muncâ neobosită1 
lucrândă cu toții cu puteri unite spre ajungerea scopidui 
la carele (intimă.

Nu prin nepăsare, indolență și neinleresare, ci prin 
gruparea futuroră factoriloră in giurulă unui scopă no
bilă și măreță, prin unirea tnturoră puterilor^ ce avernă, 
de cari dispunemă, putemă să ducemu la îndeplinire lu
cruri folositore fiiăcăruia in specie și poporului nostru, 
națiunei năstre întregi in genere și prin acăsta și iubitei 
noslre pairii.

Dâr tnai înainte de a începe ceva trebue să ne ui
tămă în giură de noi, la poporulă nostru și să vedemă 
in ce stare să află acela: înainteză poporulă ori regre- 
seză? Și dăcă nu inainteză, care este causa răului de 
care sufere, și cum s’ar pute ajuta poporului nostru, până 
încă nu'i pre târziu?

Mai înainte de Iote — cu durere trebue să mărtu- 
risescă — că poporulă nu înaintâză, elă chiar sărăcesce. 
Multe șt nenumărate suntă relele de cari sufere poporulă 
nos'rii, eu însă voiu înșira aci numai unele, lăsftndă ca 
cu altă ocasiune să se completeze, să se intregescă acăsta 
prin alțl bărbați mai versați fn acăstă privință.

1. Causa tuturora relelor este aplicarea poporului spre 
băutură : beția Beția din Z' in c|i se întinde totă mai tare. 
Curm d beția, acestă lepră periculosă, se lățesee totă mai 
tare, se ^ede .și din înmulțirea cârciumeloră afâtă pre 
sate, câtă .și în orașe, unde așa (Jicăndă mai In iotă 
Ziua vedemă că se deschide câte o cârciumă nouă, re- 
sară ca ciupercile din pămăntă,

Și acăsta nu se face că doră băutura nu se trece, 
ci de sigură din causă, că numărulă consumătoriloră de 
vinarsă, ală băutoriloră cresce. Der dăcă s’ar lua In 
băgare de sămă relele cele mari și multe ce le aduce 
beția, atunci de sigură că ar’ fugi omenii de bețiă mai 
tare ea de focă și de ciumă, căci: „beția aduce teră- 
cia“- — Z'ce 0 <|îeăto'-e vechiă.

Și acăsla e tare adevărată, căci multe averi s'au 
pierdută prin bețiă, risipindu-se cu multă mai lesne de
cora s’au adunată, și multe familii cari mai Înainte stă
teau bine, Iotă prin afurisita de bețiă au ajunsă la sapă 
de leinnă. Afară de aceea beția slăbesce corpulă, strică 
sănătatea omului, îi scurtă vieța și în urmă ’lă pune și 
In mormântă.

Mulți omeni din poporă suntă însă de părere, că 
vinarsulă (ra< hiulă, horinca) întâresce corpulă. Ei credă 
In mintea loră mărginită, că decă omulă nu va mai bea 
câte o ,leeă“ de vinarsă, nici nu mai păte, își pierde 
puterea, se bolnăvesee și se pune In pată, și în urmă — 
lucru firescă — nu mai pote nici chiar lucra! Dăr tristă 
și durerăsă presupunere (credință)! Căci tăria ce o ca
pătă omulă prin vinarsă, este intocma ca ferbințela fri- 
guriloră când este cuprinsă omulă de morburi grele — o 
tăria numai închipuită, carea insă lasă pre bolnavă cu 
multă mai slăbită ca mii înainte. Beția încă este o stare 
de friguri măiestrite, cari numai la părere intărescă Cori 
mai bine amețescă) pre omă, în adevără însă ii slăbesce 
și consumă puterile, întocmai precum și rugina mănâncă 
fertilă.

Decă ar fi ca beutura să tnlărăscă pre omeni, 6re 
atunci fire-ară bețivii așa perițl și tremura-re-ară precum 
tremură in tdte membrele corpului loră? — Afară de 
aceea, au nu vedemă că numai fdrte arareori și forte 
puțini bețivi ajungă o viâță mai înaintată? Și ore sciți 
pentru ce? Pentru că tăte beuturile, der mai cu semâ 
beutura vinarsului (rachiului) forte multă slăbe.șce cor
pulă și lă face aplecată spre Iote morburile, cari apoi fn 
urmă îi curmă și vieța.

Inlr’ună loch, unde inuriau omenii de clioleră, s’a 
adeverită, că dintr’o sută de morțl 70 inși au fostă dațl 
la beutură. Der bețivii nu’șl slăbescă numai corpulă, 
ei tșl valămă și puterile sufleteșcl, Ișl pierdu memoria 
se făcă uituci — hăbăuci), își tămpescă mintea și ju
decata (să proslescă) și devină ămenii cei mai nenoro
ciți (imbecili.) Inlr’ună spitală s’a adeverită, că din 788 
omeni smintiți la minte, jumătate, adecă 394 s'au smin
tită in urma beuti’iei; er în altă spitală s’a aflată, că 
din 844 smintiți (nebuni) 638 inși au fostă bețivi in 
vieța loră.

Etă deră că bețivii nu se omâră numai trupesce, 
dăr’ și sufletesce.

Afară de acesta bețivii ducă și o viăță de totă 
nemorală, desfrânată, pelrecendă in lenevire, in înjură
turi de totă ce-i mai sântă, în certe, bătăi, in scurt: 
ducă o viăță plină de fără de legi, care viăță stricată 
trece de multe ori dela părinți la copii, devenindă și 
aceștia stricați ca părinții loră, căci: «Așhcia nu sare 
departe de copaciu' — <)ice ună proverbă.

Der o altă nefericire mare este și aceea, că 
bețivii d'odală cu vieța ișl consumă, Ișl prăpădescă și a- 
verea, și in fine ajungă eu familiile loră eu iotă la cea 
mai mare miseriă și licăloșiă. Ajunși apoi la miseriă 
prin bețiă, din ea apoi urmezâ alte păcate: nerușinarea, 
înșelăciunea, furtulă și răpirea. Tăte aceste păcate is- 
vorîte numai din bețiă. — De multe ori s'aude, că cu
tare s’a înpușcată ori s’a spânzurată său s’a aruncată 
in apă (s’a înecată) și alte multe, cari mai tăie acestea 
se facă mai numai și numai în urma beției. £tă der 
că beția este isvorulă futuroră releloră și păealeloră din 
lume. Pentru aceea Z'ce sf. scriptură :

Nu vă amăgirăți, că Dumnezeu nu se baljocuresce 
căci ori ce sâmănă omulă, aceea și seceră... Apoi: „Nici 
furii, nici lacomii, nici bețivii, nici calumniatorii (cleve
titorii), nici răpitorii nu voră moșteni împărăția lui l)um- 
neZeu (fîalat. 6. 7. Corint. 6. 10.)

Lucru destulă de tristă este și acela, când fn 
cele mai multe sate in Dumineci și sărbători cârciuma 
„geme" de lume, — cum se Zice, âră biserica stă golâ..

Nu-i acăsta cea mai diirerdsă dovâdă, că pietatea 
credincioșiloră cătră sf. biserică s’a răcită de iota? Er 
pe de altă parte, că preolulă ca păstoră sufletescă nu’șl 
face datoria de pe amvonă. combătândă acesta pornire 
priniejdiosă? 1 Ore aci nu s’ar pute ajuta cu cuvântulă 
lui DumneZeu, i u puterea predicei, de carea mai preste 
totă loculă nu se ține nici o sămă, afară dor de cetirea 
unei vechi „căzănii* care și-a trăită și ea traiulă?!...

Eircs^e nu se pote pretinde dela preotulă carele 
trăiesce după plugă, ca să țină în tolă Dumineca câte o 
puedică, căci la acesta ii trebue pregătiree și studiu ; dăr 
cu atâta este mai de condamnată acelă preotă, carele 
acesta nu o face măcară de câteva ori pe ană, și mai 
cu sămă atunci, când fi permite acăsta și timpulă și e- 
conomia.

In atare casă apoi nu trebue să se mai plângă de 
instreinarea credincioșiloră de cătră sf. biserică!

Acestă lucru însă trebue luată tare in seriosă, încă 
până nu e pre tâi'Zra, luându-se astfelă de măsuri — 
precum s’a făcută acăsta In multe alte părți că cârciuma, 
— decă nu totă Z'ua — in Dumineci și sărbători: 
măcară pe limjiulh serviciului divină să se țină închisă. 
Altcum nu trebue să ne mai mirăraă, când vedemă că 
In cele mai mai multe comune Ovreiulă ajutată de unii 
fii rătăciți să face dispunătoră in comună! E destulă de 
durerosă. der e adevără. Facă-șl Insă toți cei chemați, 
datoria, și atunci răulă încă va înceta cu o dră mai In- 
nainle.

Pentru ca insă păcatulă beției să nu se lățâscă totă 
mai tare, încâtă să nefericâscă tolă mai mulți omeni, 
s’au făcută fn multe locuri anume iusoțirl (reuniuni), 
membrii cărora s’au legată prin jurământă a nu mai 
bea vinarsă și a abate dela acăstă beutură stricăciosă 
și pe alții. Ba s’au făcută chiar legi, cari pedepsescă 
aspru pe omenii, cari se află beți pe strade, și mai as
pru pedepsescă pe aceia, cari facă rele din causa beției. 
Ce bine ar fi să se aplice acestea și la noi!

Afară de acesta răulu ce provine din bețiă i!ă 
pdte vede ori și cine. Căci pe când bietulă omă plu- 
gară muncesce ună ană intregă, cu crunte sudori, pe atunci 
Ovreiulă-cârciumară trăesce numai din sudorea pluga
rului, fără nici ună lucru, fără multă bătae de capă. Ce 
plătesce der munca cea multă, decă omulă Ișl aruncă 
paralele în vântă pe beutura puturosă, carea pe lângă 
aceea li scurtă și vieța?! Unde rămâne însă perderea 
lucrului pe timpulă câtă petrece omulă in cârciumă? Și 
6re să mai potă pune la îndoielă chiar și multele nefe
riciri in familii, cari provină din cârciumă și bețiă?!!

De multe ori pe când bărbatulă petrece în cârciumă, 
femeia încă nu voiesce să rămână mai pe josă, ea încă 
o ia fntr’altă parte, unde Insoțindu-se cu alte două-trei 
femei „surate de ale sale“, începu și ele a’șl face che- 
fulă to ă cu vinarsă. Bărbatulă prăpădesce de o parte, 
femeia cară de alta — lucrulă stă baltă; deci le merge 
pânza. Intr ună târZiu venindă amândoi amețiți acasă, 
unde ii așteptă o .,dr6iă de copii flămânZl și goll,“ să 
iau în vorbe; vorbele Ireeă în certă (gâlcâvă,) acăsta 
apoi se preface în bătae, se alarmeză sătulă, să scălă 
vecinii, și în urmă etă nefericirea în familiă !

Ore nu ne cuprindă fiori de mârte la auZuiă aces
tora?! Și ore pe o atare familiă, din care a perită ru
șinea de omeni, frica de DumneZeu, mai este ore vr’o 
putere omenâseă, ca se o raântue de peire și descom
punere ?

£’ă der la ce cale scUte cârciuma și beția pe omă 1 
Dreptă are der poporulă când Zice: „cârciuma e ușa 
iadului.11 Adevărată că „ușa iadului11 este de carea, decă 
te ținl bine, te duce dreptă în iadă.

Frațiloru Români! Lăsați dâr la o parte cârciuma 
și beția, „ușa iadului,1, mărginiți-vă trebuințele văstre 
măiestrite, puneți-vă pe lucru cu totă-de adinsulu: lu
crați și câștigați câtă numai se păte de multă și păs
trați ce aii câștigată; acăsta este petra înțelepciunei.

(Va urma,)

Ultiuie soiri.
J7ie>ia, 2 Ianuarie. — Ministrulă de răsboiu 

a adresată unu ordină reserviștiloră corpuriloru 
de infanteria care au primită deja noua armă 
cu repetiția de a face dela 10 Ianuarie unu exer
cițiu de 7 Zile.

Belgradu, 2 Ianuarie. — Ministerulu nou 
s’a formată astfelit: D-nii Sava GruicI, presi- 
dentu și ministru de răsboiu; colonelă Franaso- 
vicl, afaceri streine; VuicI, finanțe; Milosavljevici, 
interne; VclimirovicI, lucrări publice; profesorulfi 
Gersiei, justiția și culte; Steva Popovici, comerț.

Lenibergti, 1 Ianuarie. — Cătră Z>arulu „Prze- 
glond“ se anunță din Chișineu, că concentrarea 
în Basarabia se face cu aceste fronturi: spre Ro
mânia dela Reni la Tuzla și dela Reni la Ho- 
tin, spre Austria până la Husiatyn.

DIVERSE.
0 instituție grandiăsă a înființat’o ârăși nu de 

multă baronă Hirsch. A'eslu (ilanlropă a depusă 350,000 
fiorini cu menirea, ca societatea meseriașiloră izraelițl din 
Viena. care până acum creștea pe ană 600 copii, pe vi 
iloră să p6tă pregăti ună numără îndoită de copii și a 
’i face meseriași. Numita societate va incasa spre acestă 
scopă pe ană 14,000 florini interese.

Edil oră și Redactoră responsabilă l)r. Aurel Muresiauu,



Kr. 283. GAZ ETA TRANSI L V ANIEi. 1887.

OorEuIu la bîusa do VIcaa 
din 2 Ianuarie st. n. 1887.

Bufni <le lliieurcscl.

Rentă de aura 5^ . . . 96.45
Rent& de hârtii 6“,', . . 89.—
Imprumutulo căilora ferate 

ungare........................ 148.—
Amortisarea datoriei căi-

lorfl ferate de ostil ung. 
(1-ma emisiune) ... 93—

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostO ung. 
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei câi- 
lorO ferate de osta ung. 
(3-a emisiune) .... 110 25

Bonuri rurale ungare . . 100.—
Bonuri cu cl. de sortare 1C0.50 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișă.............................101 50
Bonuri cu cl. de sortare 101 — 
Bonuri rurale transilvane 101

Bonuri croato-slavone . . 101.—
Despăgubire p. dijma de 

vino ung.............................98.75
linpruinutulâ eu premiu 

ung...................................119 —
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 121.50 
Renta de hărtiâ austriacă 76.50 
Renta de arg. austr. . . 79.20
Renta de aurfl austr. . . 107 90 
Losurile din 1860 . . . 137 75
Acțiunile băucel austro- 

ungare ........................  858 —
Act. băncel de credita ung.270.— 

, Act. băncel de credita austr.269.90 
Argiutulb —. — Galbinl 

împărătesei .... 6 Ol
Napoleon-d'orl .... 1004
Mărci 100 imp. germ. . . 62.37
Londra 10 Livres sterlinge 125.90

Cump. vend.
Cota oficială dela 14 Decemvre st. v. 1887.

Kenta romănă (5%). 93‘/a 9P/a
Renta roin. ainorl. (5°/0) 96— 97—

> converf. (6°/0) . . 91 — 92—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 36-
Credit fone. rural (7°/0) . . 105— 106—

>> >> <50/0) . 91’/, 92‘/4
> > urban (7°/0) . 103— 104-

» (6°/o) - 96— 97—
• (5°/J . . 87>/a 88‘/a

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

< • » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 14.‘/4 15.—
Bancnote austriace contra aură. . 2.03 2.04

Cursuiu pieței Brașovu
din 3 Ianuarie st. n. 1887.

Bancnote românesei . . . . Cump. 8.43 Vând. 8.45

Argint românesc . . . . . . » 8.40 • 8.43

Napoleon-d’ori .... . . . » 10.C3 » 10.06

Lire turcescl................. . . . • 11.27 > 11.30

Imperiali...................... . . . . 10.26 • 10.29

Galbeni.......................... . . . » 5.90 > 5.92

Scrisurile tone. •Albina» 6‘/0 . » 101.— » 102.- -

n * n 5°/o • . 98.- 99.—
Ruble RusescI .... . . . • 109.— • 110.—
Oiseontulă . . . ’ 6‘/a-8°/9 pe ană

AX

§

DICȚIONARU
germano - româno

DE

THEOCHAR ALEXI
NOUA MÎIĂ de EXEMPLARE.

Opu aprobatu de Ministerulu Insfrticțiunei Publice 
alu României sub Nr. 11,230 din 27 Octomvre 1866.

Agreatu de Maiestatea Sa (iarolit 1. Rt'gele Roma-

XX
XX

niei, conformii notei Înaltului Sen (’abinetii <lin 20 (8) 
Deceinvre 1866.

Se află de vendare la tote librăriile notabile.

fi. 1.50 seu 3 lei 50 bani exemphrulu.
Librarii primescu raliate forte considerabile.
A se cere exemplare din Tipografia ALEXI, căci 

celelalte snntn contra-fâcnte. 12—12
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be, vagy pedig irasban igazoljâk azt hogy vizimiiveik az 1886. Avi Ia- 
nuâr ho 1-je ota hâboritlanul fennâllanak a nclkiil, hogy mâsok jogo- 
sult Ardekeit sArtenek es mint ilvenck az illetAkes hafo-'âgok ălt.al kâro- 
soknak talâltattak volna.

Megjegyeztetik hogi' a bejelentAsek a vizjogitOrvAnyek, 191. §-ânak 
mâsodik bekezdAse ArtelmAben bAlyegmentAsek. Ezen bemutatâsi , illetve 
igazolâsi kotelezettseg mimlen hatAsâgi engedelyrc szorulA vizimunkâlat 
tulajdonosâra kiterjeszti tehât OntbzAsi, lecsapolâsi, ârmentAsitAsi, ipari- 
vâllâlatokra, niahnokra, tovâbbâ nvilvânos As magân csatornâkra, mesfer- 
seges viztartokra, vAdgâtokra As zsilipekre egyarânt Arvenyes.

A kik jogositvânyukat igazolni nem tudjâk, vagy igazolâs vAgett 
a fennt kitozott hatâridoben nem jelentkeznek, azoknak vizimiivei az 
idAzett. torveny 190. §-a ArtelmAben nem lAtezbknek fognak tekintetni As 
az ilv vizitniivekre nAzve a vizjogi torveny 163. es kbvetk«zo szakaszai 
es a hivatkozott âltalâuos minisleri szabâlvrcndelet 3 —32, Șț-ai lesznek 
alkidmazandAk.

Fogarason, 1887. Avi Deczember ho 27-An.
1—3 Gramoiu Daniel, alispân.

10,053/1887. sz.
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Anunciu.
Avemu onAre a aduce la cunoscința on. publică, că

SILVANIA“
institut?) de credită și economii, societate pe acțiuni în Șilll- 
ieulft Silvailiei, își începe activitatea la

1 Ianuarie st. n. 1888.
Institutul ti
1. Primesce depuneri de bani pentru fructificare pe lângă 

5‘/a°/o fără nici o redu țiune.
2. Acordă și numeră sub condițiuni favorabile illipril- 

mutiiri pe cambie, pe obligațiuni, pe hipotecil și pe 
efecte de valore.

Informațiuni mai detaiate se potu trage dela direcțiunea 
institutului.

i m 1 e u 1 u -S i v a n i e i, la 27 Decemvre 1887.

Direcțiunea.

I

Arveresi liirdetmeiivi kivonat.
A brassoikir. tbrvAnyszAk mint, tkvi hatAsâg kOzhirrA teszi, 

Zeii Friedrich et Sohneczâg vAgrehajtatAnak Coianu Moise As Coianii 
vegrehajtâst, szenvedo elleni 284 frt. 24 kr. tokekoveteles As jâr. 
vAgrehajtâsi (igyeben a brassAi kir. tbrvAnyszAk ia zernesi kir. 
rdsâg) teriiletAn levo Pescera batârân fekvci a peseerai 30 tjkben 10,287, 
10.288. 10,289. 1290. 10,320/1. 10,323. 10,335. 10,336. 10,337. 10,338. 
10,339. 10,340. 10,343. 10,352. 10,344. 10,347. 10,348. 10,351.
10,356. 10,357. 10.366. 10,409. 10,410/1, 10.412. 10,413. hr. szâmu fek- 
vokre az ârverAst. 689 frt. ezennel megâlapitott kikiâltâsi ârban elrendelte, 
As hogy a fennt.i ingatlanok az 1888. Avi Februar 116 27-ik napjân d. 
e. 9 Arakor Torcsvâr kozsege hâzânâl megtartando nyilvânos ârveiAsen 
a megâllapitott kikiâltâsi ârori aiul is eladat.ni fognak.

Arverezni szândekozAk tartoznak az ingatlanok becsârânak 
lO°/o ât 68 frt. 90 kr. kAszpAnzben, vagy az 1881: LX. t. cz. 42. 
§-ban jelzett ârfolyaminal szâmitott. As az 1881. Avi November 1-en 3333. 
szâm a. kelt igazsâgtigyminiszteri rendelet 8. §-âban kijelolt ovadekkApes 
ArtAkpnpirban a kikiildott kezAhez letenni, avagy az 1881: LX. t. cz. 
170. §. Artelmeben a bânatpAnznek a birAsâgnâl eloleges elhelyezAsArbl 
kiâllitott szabâlyszerii elisniervAnyt âtszolgâltatni.

BrassA, 1887 December h6 17.
A kir. tbrvszAk tlkvi hatAsâga.

Nr. 257—1887.

hogy
Zinka 
iiânti 
jârâs-

Onaciu,
egvesbirO

Calicu pe nimicu
Nunieriiltt primii nlu Calicului din ISSSîlQ 

trimitemn ori cui ni'lu cere, ca numerii de probă, 
gratis.

Abonenții se grăbdscă cu trimiterea abona-
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A VISU.
ai institutului de creditu și de eeonomiii „Arie
se aduee la cimoscință, că terniinulil de solvire 

IV-lea (10 H. de acțiune) a espiratu în 24 No- 
rugați a solvi câtu mai în- 

percentele de întârdiare (dela

ijj se j

5 mentului, la Sibiiu:

3
XX

P. T. acționari 
șana“ din Turda li 
alu versamentului alu 
emvre a. c. st. n. deși prin a.Asta suntu
grabă acestu versamentu dimpreună cu 
una acțiune 8 cr. pănă în 31 Decemvre.)

Turda, 29 Decemvre 1887 st. n.
Direcțiunea institutului de creditu și economii
D. St. Șuluțin, Silvestru Moldovanft,

direct. secretară. 2—3

ÎTgy, sz 538—1887.

„Ari e șaua.“

Admiristrat i a nea Ca licului.____________________ ______fi

Sz. 10.424/1887. Hirdetmeny.
A vizjogi tbrvAny 1885 Avi XXIII t. cz.) 189 §-a valamint ezen 

toivAny vAgrehajtâsa târgyâban a nagymAltdsâgu foldmivelAs- ipar As ke- 
reskedelmi, As a kbzmunka As kbzlekedAsi m. k. Minister urnak âltal 
egvetArtiileg m. Avi Deezember 31-An 45689. szâm alatt kibocsâfott âl- 
talânos rendelet 87 §a alapjân felszâlitom a vârmegyeteriiletAn fennâllA 
vizimiivek es vizhasznâlati jogositvânyok tulajdonosait, hogy a jogosit.- 
vânyaikra vonatkozd engedAlyt a mennyiben az 1886 Avi September hA 
8 ân 5803 sz. hirdetniAnyem daczâra eddig esetleg mAg nem adtâk be 
most mâr jovb 1888. Avi Mârtius ho vAge'g nâlom irasban mutassâk

r

Arveresi hirdetmeny.
A „Weisz Adolf“ csodtomegAnek hitelezd vâlasztmâny âltal ho- 

zott hatârozat alapjiin a csodtomeghez tartozA kiinn levo osszeaen 10,441 
forint, 38 krajczârt țevii kovetelAsek nyilvânos ârverAs utjân 1888 evi 
[anuar llO 9 ik napjân dAlelott 10 orakor csodtiîmeg gondnok Dr. 
Weiss Ignatz iigyvcd urnak a bel vă roși LApiatzon 33 hăz szâm alatt 
levo iigyvAdi irodahelyisAgAben elfognak adatni, inirijl venni szândAko- 
zok azon megjegyzAsseî Artesitetnek, hogy az arveresi feltAteleket a hiva- 
tăios orâkban a csOdtbmeg gondnok As az alolirt kir. kozjegyzo iroda- 
jăban betevintlielik.

Br ass 6, ezernyolczszâz nyolczvan hAt Avi December h6 huszon- 
nyolczadik napjân.

A hitelezoi csodvâlasztmâny As tomeggondnok megbizâsâbAl.
Nemeș P^ter,

k. kezjegyzo.2—2
Tiporatia ALEXI, Brașovu.


